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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 
toiminnassa, eritoten koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla;

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 
toiminnassa, eritoten koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla; toteaa, 
että sukupuolten tasa-arvo on 
huomioitava myös murroksellisten 
teknologioiden, kuten tekoälyn, 
kehityksessä;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 
toiminnassa, eritoten koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla;

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 
toiminnassa, eritoten koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla, sillä 
nämä ovat tärkeimmät kanavat asenteiden 
muuttamisessa ja stereotypioiden 
haastamisessa;

Or. en

Tarkistus 3
Annika Bruna, Virginie Joron
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Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 
toiminnassa, eritoten koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla;

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo ja 
niiden erilaisuuden kunnioittaminen on 
yksi perussopimuksiin kirjatuista Euroopan 
unionin perusperiaatteista ja se olisi 
huomioitava kaikessa unionin toiminnassa, 
eritoten koulutuksessa, kulttuurissa ja 
audiovisuaalialalla;

Or. fr

Tarkistus 4
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 
toiminnassa, eritoten koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla;

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 
toiminnassa, myös koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla;

Or. pl

Tarkistus 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 

A. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava unionin toiminnassa, 
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toiminnassa, eritoten koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla;

eritoten koulutuksessa, kulttuurissa ja 
audiovisuaalialalla;

Or. fr

Tarkistus 6
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että tekoäly ja digitalisaatio 
ovat muuttamassa todellisuuttamme 
perusteellisesti, ja perusta, jolle se 
rakentuu ja jolla sitä säännellään nyt, 
vaikuttaa merkittävästi tulevaisuuden 
yhteiskuntiimme; toteaa, että tekoälyn 
suunnittelun ja rahoituksen 
monimuotoisuuden puute keskittää yhä 
enemmän valtaa ja pääomaa joillekin 
valikoiduille ihmisille, jotka ovat yleensä 
valkoisia, varakkaita ja korkeasti 
koulutettuja miehiä ja harvoin naisia tai 
syrjittyjä ihmisryhmiä; toteaa, että 
tekoälyn kehittäminen näissä olosuhteissa 
nostaa esiin riskin sukupuolten 
eriarvoisuuden tai muiden 
eriarvoisuuksien jatkumiseen ja jopa 
niiden lisäämiseen; toteaa, että on tarpeen 
edistää ihmisoikeuksien mukaista ja 
eettistä ihmislähtöistä lähestymistapaa 
tekoälyn kehittämisessä ja käytössä;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan A a kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

A a. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo 
on yksi perussopimuksiin kirjatuista 
Euroopan unionin perusperiaatteista ja se 
olisi huomioitava kaikessa unionin 
toiminnassa, eritoten koulutuksessa, 
kulttuurissa ja audiovisuaalialalla sekä 
kehitettäessä murroksellisia teknologioita 
kuten tekoälyä; ottaa huomioon, että 
merkittäviä sukupuoleen liittyviä 
vinoumia on edelleen tämänhetkisissä 
sosiaalisissa normeissa sellaisilla aloilla 
kuin koulutus, audiovisuaaliala ja 
kulttuuri;

Or. en

Tarkistus 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus ja syrjintä näkyvät myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; katsoo, että 
epätäydelliset tietoaineistot ja 
vinoutumavirheet voivat vääristää 
tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon yhteiskunnassa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 9
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale
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Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus ja syrjintä näkyvät myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; katsoo, että 
epätäydelliset tietoaineistot ja 
vinoutumavirheet voivat vääristää 
tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon yhteiskunnassa;

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus, stereotypiat ja syrjinnän 
kasaantuminen rodun, eettisen tai 
sosiaalisen alkuperän, seksuaalisen 
suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, 
mielipiteen, uskonnon tai uskomuksen, 
oleskeluoikeuden ja vammaisuuden 
perusteella näkyvät myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; katsoo, että 
epätäydelliset ja virheelliset tietoaineistot 
ja vinoutumavirheet vääristävät 
tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja ne todennäköisesti saavat 
koneoppimisen algoritmit tuottamaan 
virheellisiä tuloksia, ja näin 
tekoälyjärjestelmät vaarantavat 
sukupuolten tasa-arvon yhteiskunnassa; 
katsoo, että tiedot heikommassa asemassa 
olevista ryhmistä ja moniperusteisista 
syrjinnän muodoista ovat yleensä 
puutteellisia tai niitä ei ole; katsoo, että 
näihin vinoumiin puuttuminen edellyttää 
parempaa valppautta, parempia teknisiä 
ratkaisuja sekä oikeudenmukaisuutta, 
vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
koskevien selkeiden vaatimusten 
kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 10
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus ja syrjintä näkyvät myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; katsoo, että 
epätäydelliset tietoaineistot ja 
vinoutumavirheet voivat vääristää 

B. ottaa huomioon, että 
tekoälyjärjestelmiä kehitetään enenevässä 
määrin yhä enemmän ihmisen kaltaisiksi, 
mihin myös meidän kuvamme 
sukupuolten tasa-arvosta vaikuttaa; ottaa 
huomioon, että tekoälysuunnittelijat 



PE652.604v01-00 8/47 AM\1206605FI.docx

FI

tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon yhteiskunnassa;

muovaavat tekoälyjärjestelmiä oman 
ihmiskäsityksensä ja kokemusmaailmansa 
perusteella; toteaa, että 
tekoälyjärjestelmien ja -sovellusten 
suunnittelijoilla on usein samanlainen 
tausta, he ovat pääosin miehiä ja yleensä 
hyvätuloisia ja heillä on sama tekninen 
koulutus; ottaa huomioon, että naisten ja 
vähemmistöjen suhteellinen osuus 
tekoälyjärjestelmien kehittämisessä on 
erittäin vähäinen; ottaa huomioon, että 
sukupuolten eriarvoisuus ja syrjintä 
näkyvät myös tekoälyjärjestelmien 
suunnittelussa, käyttöönotossa ja käytössä; 
katsoo, että epätäydelliset tietoaineistot ja 
vinoutumavirheet voivat vääristää 
tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon yhteiskunnassa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus ja syrjintä näkyvät myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; katsoo, että 
epätäydelliset tietoaineistot ja 
vinoutumavirheet voivat vääristää 
tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon yhteiskunnassa;

B. ottaa huomioon, että media- ja 
kulttuurialoilla on merkittävä vaikutus 
ihmisten uskomusten, arvojen ja 
todellisuuskäsityksen muokkaamisessa ja 
tällä tavalla ne voivat jatkaa ja vahvistaa 
sukupuolten eriarvoisuutta ja syrjintää 
toistamalla näitä ominaisuuksia myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; katsoo, että 
epätäydelliset tietoaineistot, sukupuolten 
mukaan eriteltyjen tietojen puutteellisuus 
ja vinoutumavirheet voivat vääristää 
tekoälyjärjestelmän käsittelyä ja vaarantaa 
sukupuolten tasa-arvon yhteiskunnassa 
pahentamalla jo olemassa olevia kielteisiä 
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sukupuolinormeja ja -stereotypioita;

Or. en

Tarkistus 12
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus ja syrjintä näkyvät myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; katsoo, että 
epätäydelliset tietoaineistot ja 
vinoutumavirheet voivat vääristää 
tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon yhteiskunnassa;

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus ja syrjintä näkyvät usein 
tahattomasti myös tekoälyjärjestelmien 
suunnittelussa, käyttöönotossa ja käytössä, 
sillä ne perustuvat kehittymättömiin 
algoritmeihin sekä sosiaalisiin 
konteksteihin, joissa tällaisia algoritmeja 
käytetään, mukaan lukien historialliset 
tekijät; katsoo, että epätäydelliset tai 
historialliset tietoaineistot, jotka ovat 
luonteeltaan vinoutuneita, ja virheelliset 
algoritmit voivat vääristää 
tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon yhteiskunnassa;

Or. pl

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus ja syrjintä näkyvät myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa ja käytössä; katsoo, että 
epätäydelliset tietoaineistot ja 
vinoutumavirheet voivat vääristää 

B. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuus ja syrjintä näkyvät myös 
tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, 
käyttöönotossa, kehityksessä ja käytössä; 
katsoo, että epätäydelliset tietoaineistot ja 
vinoutumavirheet voivat vääristää 
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tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon yhteiskunnassa;

tekoälyjärjestelmän taustalla olevaa 
päättelyä ja vaarantaa sukupuolten tasa-
arvon saavuttamisen yhteiskunnassa;

Or. en

Tarkistus 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän 
kielen ja kuvien kautta; katsoo, että 
koulutus, kulttuuriohjelmat ja 
audiovisuaalinen sisältö ovat keskeinen 
väline sukupuolistereotypioiden 
torjumisessa;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 15
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 
sukupuolistereotypioiden torjumisessa;

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 
sukupuolistereotypioiden torjumisessa ja 
tästä syystä tarvitaan selkeää valvontaa 
sekä eettinen kehys ja sääntelykehys 
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ennen kuin näillä yhteiskunnan 
keskeisillä aloilla toteutetaan 
automatisoituja ratkaisuja;

Or. en

Tarkistus 16
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 
sukupuolistereotypioiden torjumisessa;

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että 
sukupuolistereotypiat toistuvat etenkin 
pelialalla ja digitaalisten 
puheassistenttien käytössä; katsoo, että 
koulutus, kulttuuriohjelmat ja 
audiovisuaalinen sisältö ovat keskeinen 
väline sukupuolistereotypioiden 
torjumisessa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 
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sukupuolistereotypioiden torjumisessa; sukupuolistereotypioiden torjumisessa ja 
vahvojen roolimallien vakiinnuttamisessa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 
sukupuolistereotypioiden torjumisessa;

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 
sukupuolistereotypioiden ja sukupuolten 
välisen digitaalisen kuilun torjumisessa;

Or. en

Tarkistus 19
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta syntyy ja se toistuu 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 
sukupuolistereotypioiden torjumisessa;

C. ottaa huomioon, että sukupuolten 
eriarvoisuutta voi syntyä ja se voi toistua 
tiedotusvälineiden ja tekoälyä 
hyödyntävien sovellusten levittämän kielen 
ja kuvien kautta; katsoo, että koulutus, 
kulttuuriohjelmat ja audiovisuaalinen 
sisältö ovat keskeinen väline 
sukupuolistereotypioiden torjumisessa;

Or. pl
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Tarkistus 20
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. toteaa, että tiede ja innovointi 
voivat tuoda elämän mullistavia hyötyjä, 
etenkin niille, jotka ovat kaikista 
heikoimmassa asemassa – kuten 
syrjäisillä alueilla asuvat naiset ja tytöt; 
katsoo, että tieteeseen perustuva koulutus 
on tärkeä taitojen kartuttamisessa, 
ihmisarvoisessa työssä ja tulevaisuuden 
työpaikoissa, mutta sillä on myös tärkeä 
tehtävä näiden stereotyyppisesti 
maskuliinisten alojen 
sukupuolistereotypioiden murtamisessa; 
katsoo, että tiede ja tieteellinen ajattelu 
ovat keskeisiä demokraattisessa 
kulttuurissa, joka puolestaan on tärkeä 
sukupuolten tasa-arvon parantamisessa;

Or. en

Tarkistus 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

C a. toteaa, että tekoälyä ei pitäisi 
käyttää ihmisten mielipiteisiin, 
näkemyksiin tai harkinnanvapauteen 
vaikuttamiseen millään tavalla.

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että naiset ovat huomattavan 
aliedustettuina tekoälyaloilla sekä luovan 
työn tekijöinä että kuluttajina; katsoo, että 
naisten taitojen, tietojen ja ammattitaidon 
täysi potentiaali digitaalialalla, tekoälyn 
alalla ja tieto- ja viestintätekniikan alalla 
(tieto, viestintä ja teknologia) voi osaltaan 
vauhdittaa Euroopan taloutta; toteaa, että 
maailmanlaajuisesti vain 22 prosenttia 
tekoälyn ammattilaisista on naisia; katsoo, 
että naisten puute tekoälyn kehittämisessä 
paitsi lisää ennakkoluulojen riskiä myös 
riistää EU:lta lahjakkuuksia, visioita ja 
resursseja ja on siten innovoinnin este;

D. toteaa, että naiset ovat huomattavan 
aliedustettuina tekoälyaloilla luovan työn 
tekijöinä, kehittäjinä tai kuluttajina; 
katsoo, että naisten taitojen, tietojen ja 
ammattitaidon täysi potentiaali 
digitaalialalla, tekoälyn alalla ja tieto- ja 
viestintätekniikan alalla (tieto, viestintä ja 
teknologia) voi osaltaan vauhdittaa 
Euroopan taloutta; toteaa, että 
maailmanlaajuisesti vain 22 prosenttia 
tekoälyn ammattilaisista on naisia; katsoo, 
että naisten puute tekoälyn kehittämisessä 
paitsi lisää ennakkoluulojen riskiä myös 
riistää EU:lta lahjakkuuksia, visioita ja 
resursseja ja on siten innovoinnin este; 
katsoo, että sukupuolten monimuotoisuus 
edistää suhtautumista naisiin ryhmissä 
sekä ryhmän suoriutumista ja 
innovointimahdollisuuksia julkisissa ja 
yksityisissä yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 23
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että naiset ovat huomattavan 
aliedustettuina tekoälyaloilla sekä luovan 
työn tekijöinä että kuluttajina; katsoo, että 
naisten taitojen, tietojen ja ammattitaidon 
täysi potentiaali digitaalialalla, tekoälyn 
alalla ja tieto- ja viestintätekniikan alalla 
(tieto, viestintä ja teknologia) voi osaltaan 

D. toteaa, että naiset ovat huomattavan 
aliedustettuina tekoälyaloilla sekä luovan 
työn tekijöinä että kuluttajina; katsoo, että 
naisten taitojen, tietojen ja ammattitaidon 
täysi potentiaali digitaalialalla, tekoälyn 
alalla ja tieto- ja viestintätekniikan alalla 
(tieto, viestintä ja teknologia) voi osaltaan 
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vauhdittaa Euroopan taloutta; toteaa, että 
maailmanlaajuisesti vain 22 prosenttia 
tekoälyn ammattilaisista on naisia; katsoo, 
että naisten puute tekoälyn kehittämisessä 
paitsi lisää ennakkoluulojen riskiä myös 
riistää EU:lta lahjakkuuksia, visioita ja 
resursseja ja on siten innovoinnin este;

vauhdittaa Euroopan taloutta ja lisätä 
tietoisuutta naisten näihin työkaluihin 
liittyvistä tarpeista; toteaa, että 
maailmanlaajuisesti vain 22 prosenttia 
tekoälyn ammattilaisista on naisia; katsoo, 
että naisten puute tekoälyn kehittämisessä 
paitsi lisää ennakkoluulojen riskiä myös 
riistää EU:lta lahjakkuuksia, visioita ja 
resursseja ja on siten innovoinnin este;

Or. pl

Tarkistus 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että naiset ovat 
huomattavan aliedustettuina 
tekoälyaloilla sekä luovan työn tekijöinä 
että kuluttajina; katsoo, että naisten 
taitojen, tietojen ja ammattitaidon täysi 
potentiaali digitaalialalla, tekoälyn alalla ja 
tieto- ja viestintätekniikan alalla (tieto, 
viestintä ja teknologia) voi osaltaan 
vauhdittaa Euroopan taloutta; toteaa, että 
maailmanlaajuisesti vain 22 prosenttia 
tekoälyn ammattilaisista on naisia; katsoo, 
että naisten puute tekoälyn kehittämisessä 
paitsi lisää ennakkoluulojen riskiä myös 
riistää EU:lta lahjakkuuksia, visioita ja 
resursseja ja on siten innovoinnin este;

D. katsoo, että naisten taitojen, tietojen 
ja ammattitaidon täysi potentiaali 
digitaalialalla, tekoälyn alalla ja tieto- ja 
viestintätekniikan alalla (tieto, viestintä ja 
teknologia) voi osaltaan vauhdittaa 
Euroopan taloutta; toteaa, että 
maailmanlaajuisesti 22 prosenttia tekoälyn 
ammattilaisista on naisia; muistuttaa, että 
tekoälyalalla, kuten muillakin aloilla, 
naisten määrän ei pidä olla olennainen 
arviointiperuste, vaan sen on oltava 
tulosta siitä, haluavatko naiset itse toimia 
alalla.

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D kappale



PE652.604v01-00 16/47 AM\1206605FI.docx

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

D. toteaa, että naiset ovat huomattavan 
aliedustettuina tekoälyaloilla sekä luovan 
työn tekijöinä että kuluttajina; katsoo, että 
naisten taitojen, tietojen ja ammattitaidon 
täysi potentiaali digitaalialalla, tekoälyn 
alalla ja tieto- ja viestintätekniikan alalla 
(tieto, viestintä ja teknologia) voi osaltaan 
vauhdittaa Euroopan taloutta; toteaa, että 
maailmanlaajuisesti vain 22 prosenttia 
tekoälyn ammattilaisista on naisia; katsoo, 
että naisten puute tekoälyn kehittämisessä 
paitsi lisää ennakkoluulojen riskiä myös 
riistää EU:lta lahjakkuuksia, visioita ja 
resursseja ja on siten innovoinnin este;

D. toteaa, että naiset ovat huomattavan 
aliedustettuina tekoälyaloilla sekä luovan 
työn tekijöinä että kuluttajina; katsoo, että 
naisten taitojen, tietojen ja ammattitaidon 
täysi potentiaali digitaalialalla, tekoälyn 
alalla ja tieto- ja viestintätekniikan alalla 
(tieto, viestintä ja teknologia) voi yhdessä 
uudelleenkouluttautumisen kanssa 
osaltaan vauhdittaa Euroopan taloutta; 
toteaa, että maailmanlaajuisesti vain 
22 prosenttia tekoälyn ammattilaisista on 
naisia; katsoo, että naisten puute tekoälyn 
kehittämisessä paitsi lisää ennakkoluulojen 
riskiä myös riistää EU:lta lahjakkuuksia, 
visioita ja resursseja ja on siten 
innovoinnin este;

Or. en

Tarkistus 26
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että digitaaliset 
puheassistentit on ohjelmoitu pääosin 
nuoriksi naisiksi; toteaa, että yritykset 
hyötyvät asiakkaidensa miellyttämisestä ja 
perustelevat naisäänen käytön sillä, että 
asiakkaat suosivat naisääntä ja näin 
yritykset saavat enemmän voittoa 
käyttämällä naisääntä; toteaa, että 
tutkimustulokset eivät tue tätä näkemystä; 
toteaa, että digitaalisten puheassistenttien 
on osoitettu vastaavan seksuaalisen 
häirinnän kaltaisiin viesteihin usein 
heikommin; toteaa, että puheassistenttien 
vastaaminen seksuaaliseen häirintään 
perustuu niiden ohjelmoitiin; katsoo, että 
puheassistenttien seksuaaliseen 
häirintään ohjelmoidut vastaukset 
ylläpitävät seksististä ja vääristynyttä 
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kuvaa naisista;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että EU:ssa naisia on 
luonnontieteen, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan 
(STEM-tieteet) uralla ja koulutuksessa 
ennennäkemättömän vähän, kun otetaan 
huomioon, että naisten osuus Euroopan 
väestöstä on 52 prosenttia ja tästä 
huolimatta vain yksi kolmesta STEM-
tieteistä valmistuneista on nainen; katsoo, 
että huolimatta siitä, että naisten 
osallisuudessa ja kiinnostuksessa STEM-
tieteitä kohtaan on nähtävissä myönteinen 
kehityssuunta, prosenttiosuudet ovat 
edelleen riittämättömiä, etenkin kun 
otetaan huomioon, että STEM-tieteisiin 
liittyvät ammattiurat ovat tärkeitä yhä 
digitalisoituneemmassa maailmassa;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D a. toteaa, että aiemmat kokemukset 
useilta tekniikan aloilta, kuten 
lääketieteen, auton 
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turvallisuussuunnittelun ja muilta aloilta, 
ovat osoittaneet, että kehitykset ja 
innovaatiot perustuvat usein joko pääosin 
tai täysin miesten tietoon, ja tällä on ollut 
naisia kohtaan kielteisiä vaikutuksia, 
mukaan lukien kuolemaan johtavat 
vaikutukset [1];[1] D’Ignazio/Klein, Data 
Feminism, MIT Publications, maaliskuu 
2020.

Or. en

Tarkistus 29
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

D b. katsoo, että verkkohäirintä on 
edelleen merkittävä huolenaihe 
koulutuksessa käytettävän tekoälyn 
kehittämisessä ja katsoo, että merkittävä 
määrä ihmisiä on covid-19-ajanjakson 
aikana joutunut uhreiksi uudenlaisille 
verkossa tapahtuville seksuaalisille ja 
psykologisille häirintämuodoille, mukaan 
lukien videokonferenssien aikainen 
häirintä, vainoaminen tai verkossa 
uhkailu; toteaa, että suurin osa 
työpaikoista, mukaan lukien unionin 
toimielimet, ei toteuttanut mitään 
toimenpiteitä puuttuakseen näihin 
uudenlaisiin seksuaalisiin ja psykologisiin 
häirintämuotoihin;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan D b kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

D b. toteaa, että Euroopan unionissa 
yksi kymmenestä naisesta (10 prosenttia) 
on jo 15-vuotiaasta lähtien kokenut 
verkkoväkivaltaa; toteaa, että 
verkkoväkivalta on usein kohdistettu 
naisiin, kuten aktivisteihin, 
naispoliitikkoihin ja muihin julkisuuden 
henkilöihin, jotka uskaltavat tuoda esiin 
mielipiteensä; katsoo, että tekoälyllä ja 
muilla uusilla teknologioilla voi olla 
tärkeä asema naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan verkkoväkivallan estämisessä 
ja ihmisten kouluttamisessa;

Or. en

Tarkistus 31
Marco Zullo

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot poistetaan; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; 
korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

1. korostaa, että koulutusalalla 
tekoälyyn perustuvien tuotteiden ja 
palvelujen käyttöönottoon olisi liityttävä 
asiaankuuluvaa alaa koskevan sääntelyn 
arviointia ja ajan tasalle saattamista, 
siihen olisi otettava mukaan kouluttajat, 
oppijat ja yhteiskunta laajemmin ja siinä 
olisi otettava huomioon heidän tarpeensa, 
heidän todelliset mahdollisuutensa ja 
odotetut hyödyt, jotta voidaan varmistaa, 
että tekoälyä käytetään tarkoituksellisesti 
ja eettisesti siten, että voidaan taata 
perusoikeuksien suojelu parhaalla 
mahdollisella tavalla ja varmistaa, että 
ihmiset voivat aina viime kädessä 
tarkistaa ja korjata järjestelmän tekemät 
päätökset; katsoo, että tekoäly tarjoaa 
valtavia mahdollisuuksia edistää 
sukupuolten tasa-arvoa edellyttäen, että 
tietoiset ja tiedostamattomat ennakkoluulot 
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poistetaan; korostaa, että tekoälyn on 
noudatettava naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita 
ja arvoja; korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

Or. it

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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot poistetaan; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; 
korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että jo olemassa olevat 
tietoiset ja tiedostamattomat ennakkoluulot 
poistetaan; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita keräämään sukupuolittain 
eriteltyä tietoa, jotta tietoaineistoja 
voidaan kasvattaa tasa-arvoa edistävällä 
tavalla; kehottaa komissiota lisäksi 
tekoälyn käytön eettisiä suuntaviivoja 
koskevassa tarkastelussaan, 
hyväksymisessään ja 
täytäntöönpanemisessaan ottamaan 
huomioon sukupuolten tasa-arvon; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja 
sekä hlbtiq-henkilöiden, etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, 
etenkin romanien, mustien henkilöiden, 
alkuperäiskansojen ja värillisten 
henkilöiden syrjimättömyyttä; korostaa 
lisäksi riskiperusteisen lähestymistavan 
merkitystä sekä sovelluksissa että tekoälyä 
käyttävillä aloilla yhdessä olemassa 
olevien ja uusien algoritmien jatkuvan 
seurannan kanssa;
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Or. en

Tarkistus 33
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot 
poistetaan; korostaa, että tekoälyn on 
noudatettava naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita 
ja arvoja; korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa 
mahdollisuuden edistää sukupuolten tasa-
arvoa, mutta sääntelyn kannalta tarvitaan 
merkittäviä lisätoimia toimia tietoisten ja 
tiedostamattomien ennakkoluulojen 
poistamiseksi; korostaa, että tekoälyn on 
noudatettava naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita 
ja arvoja; korostaa lisäksi eriytetyn ja 
avoimen riskiperusteisen lähestymistavan 
merkitystä, joka perustuu mahdolliseen 
sekä yksilölle että yhteiskunnalle 
aiheutuvaan haittaan, ja olemassa olevien 
ja uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot poistetaan; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; 

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot poistetaan; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; 
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korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan, avoimuuden, 
vastuuvelvollisuuden ja olemassa olevien 
ja uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot 
poistetaan; korostaa, että tekoälyn on 
noudatettava naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita 
ja arvoja; korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa; korostaa, että tekoälyn on 
noudatettava naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon ja syrjimättömyyden periaatteita 
ja arvoja; korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä; muistuttaa, että viimeksi 
mainitut eivät kuitenkaan saa millään 
tavalla heikentää vapauksia ja 
harkinnanvapautta.

Or. fr

Tarkistus 36
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot poistetaan; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot poistetaan; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
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syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; 
korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; 
korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
sekä niiden tuottamien tulosten 
seurannan merkitystä;

Or. pl

Tarkistus 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot poistetaan; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; 
korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja olemassa olevien ja 
uusien algoritmien jatkuvan seurannan 
merkitystä;

1. katsoo, että tekoäly tarjoaa valtavia 
mahdollisuuksia edistää sukupuolten tasa-
arvoa edellyttäen, että tietoiset ja 
tiedostamattomat ennakkoluulot poistetaan; 
korostaa, että tekoälyn on noudatettava 
naisten ja miesten välisen tasa-arvon ja 
syrjimättömyyden periaatteita ja arvoja; 
korostaa lisäksi riskiperusteisen 
lähestymistavan ja niiden työn jatkuvan 
seurannan merkitystä;

Or. pl

Tarkistus 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että tekoälyn tarkoituksena 
on hyödyttää sen käyttäjiä, eikä sitä saisi 
missään tilanteessa käyttää ihmisten 
näkemyksien, ajattelutavan tai 
harkinnanvapauden muokkaamiseen 
millään tavalla.
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Or. fr

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla korostaen tärkeyttä 
lisäkouluttaa ja uudelleenkouluttaa tähän 
tarkoitukseen; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita panemaan täytäntöön 
julkisia hankintoja koskevat 
käytännöt/ohjeet, jotka kannustavat 
yrityksiä palkkaamaan enemmän naisia ja 
tyttöjä STEM-alojen työpaikkoihin; 
pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
kannustamaan, että STEM- ja 
tekoälyprojekteissa olisi oltava tietty 
vähimmäismäärä naistutkijoita; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
ostamaan koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalipalveluja sellaisilta 
palveluntarjoajilta, jotka soveltavat 
sukupuolten tasapuolista edustusta 
yrityksissään;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
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2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla; toteaa, että 
sukupuolistereotypiat, 
kulttuuriperusteinen väheksyminen sekä 
naispuolisten roolimallien 
tuntemattomuus ja vähäinen näkyvyys 
estävät ja haittaavat tyttöjen ja naisten 
mahdollisuuksia tieto- ja 
viestintätekniikan, STEM-alojen ja 
tekoälyn alan koulutuksissa, 
ammattiurilla ja yrittäjätoiminnassa sekä 
johtavat siihen, että naisia syrjitään 
työmarkkinoilla ja heillä on vähemmän 
työmahdollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 41
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla; kehottaa lisäksi edistämään 
teknologian alan työpaikkakulttuuria 
kohti sukupuolten tasa-arvoa 
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kunnioittavia työolosuhteita ja 
työskentelykäytäntöjä, mikä johtaa myös 
sukupuolten osalta moninaisempien ja 
osallistavampien tekoälyä käyttävien 
teknologiatuotteiden ja -sovelluksien 
kehittämiseen;

Or. en

Tarkistus 42
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla; korostaa, että on tärkeää 
lisätä tekoälyalalle koulutettujen ja 
palkattujen naisten määrää, mikä edistää 
naisten osallistumista todellisuuden 
muokkaamiseen ja vähentää riskejä, jotka 
liittyvät ns. puolueellisten algoritmien 
luomiseen;

Or. pl

Tarkistus 43
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
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pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille taistelussa 
seksismiä vastaan etenkin miesvaltaisissa 
työympäristöissä, kuten tekoälyn ja 
ohjelmoinnin aloilla, ja ottamaan käyttöön 
monitasoisen lähestymistavan sukupuolten 
välisen kuilun kaventamiseksi kaikilla 
koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

Or. en

Tarkistus 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla; kuitenkin siten, että 
kunnioitetaan miesten ja naisten tekemiä 
erilaisia valintoja.

Or. fr

Tarkistus 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
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pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla, erityisesti perusasteen 
koulutuksessa;

Or. pl

Tarkistus 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille, ja ottamaan 
käyttöön monitasoisen lähestymistavan 
sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi 
kaikilla koulutuksen ja työllisyyden tasoilla 
digitaalialalla;

2. kehottaa toteuttamaan toimia, joilla 
pyritään lisäämään naisten osallistumista 
luonnontieteiden, teknologian, 
insinööritieteiden ja matematiikan (STEM-
tieteet) sekä tekoälyn aloille sekä 
tutkimuksen ja innovoinnin alalle, ja 
ottamaan käyttöön monitasoisen 
lähestymistavan sukupuolten välisen kuilun 
kaventamiseksi kaikilla koulutuksen ja 
työllisyyden tasoilla digitaalialalla;

Or. pl

Tarkistus 47
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. kehottaa komissiota 
sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistamiseen liittyvän 
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velvollisuuden mukaisesti ja ennen uutta 
lainsäädäntöä tai toimintapolitiikkaa 
kehittämään kattavan sukupuolikohtaisen 
analyysin mahdollisista tekoälyn 
vaikutuksista kaikilla aloilla, mukaan 
lukien media-, kulttuuri- ja koulutusalat, 
jotta voidaan arvioida riskit ja hahmotella 
suositukset korjata sukupuolten tasa-
arvoon liittyviä yksilöille ja koko 
yhteiskunnalle mahdollisia kielteisiä 
tuloksia;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että sukupuoleen 
perustuva syrjintä on monialaista ja 
perustuu tietoisiin tai tiedostamattomiin 
sukupuoleen liittyviin ennakkoluuloihin 
ja kattaa koulutusalan sekä naisten 
kuvaamisen viestimissä ja mainoksissa 
kuvaruudulla ja muualla, ja että julkisen 
ja yksityisen sektorin on kannettava 
vastuu siitä, että ne ennakoivasti ottavat 
palvelukseen naisia sekä kehittävät ja 
säilyttävät heidän osaamistaan ja luovat 
osallistavaa liiketoimintakulttuuria;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan tekoälyn 
yhteydessä huomioon 
sukupuolinäkökulman kehittäessään 
toimintapolitiikkaa ja laatiessaan 
lainsäädäntöä sekä tarvittaessa 
mukauttamaan nykyistä lainsäädäntöä, 
myös EU:n ohjelmia;

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan tekoälyn 
yhteydessä huomioon 
sukupuolinäkökulman kehittäessään 
toimintapolitiikkaa ja laatiessaan 
lainsäädäntöä sekä tarvittaessa 
mukauttamaan nykyistä lainsäädäntöä, 
myös EU:n ohjelmia; kannustaa 
jäsenvaltioita kehittämään strategian, 
joka kannustaa naisten osallistumista 
STEM-alojen sekä tieto- ja 
viestintätekniikan ja tekoälyn alojen 
koulutuksissa ja ammattiurilla 
asianmukaisissa jo olemassa olevissa 
kansallisissa strategioissa, jotta 
sukupuolten tasa-arvo voidaan saavuttaa; 
toteaa, että näiden strategioiden olisi 
tähdättävä sukupuolten tasa-arvon 
lisäämiseen muun muassa keskittymällä 
koulutukseen ja pätevyyksiin, parempaan 
työn ja yksityiselämän väliseen 
tasapainoon, tasa-arvoisiin 
mahdollisuuksiin, syrjimättömyyteen 
työmarkkinoilla, sukupuoleen liittyviä 
vinoumia koskevan tietämyksen 
lisäämiseen kaikilla aiheeseen liittyvillä 
aloilla sekä naisroolimallien näkyvyyden 
lisäämiseen; kannustaa komissiota 
kaventamaan sukupuolten välistä kuilua 
STEM-alojen, tieto- ja viestintätekniikan 
ja tekoälyn alojen koulutuksissa ja 
ammattiurilla, ja nostamaan sen 
ensisijaisen tärkeäksi digitaalitaitojen 
paketissa, jotta voidaan edistää naisten 
osallistumista kaikilla koulutustasoilla, 
myös työvoiman lisäkouluttamisessa ja 
uudelleenkouluttamisessa;

Or. en

Tarkistus 50
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan tekoälyn 
yhteydessä huomioon 
sukupuolinäkökulman kehittäessään 
toimintapolitiikkaa ja laatiessaan 
lainsäädäntöä sekä tarvittaessa 
mukauttamaan nykyistä lainsäädäntöä, 
myös EU:n ohjelmia;

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään 
sukupuolinäkökulman tekoälyyn ja 
toteuttamaan järjestelmällistä 
sukupuolivaikutusten arviointia 
kehittäessään toimintapolitiikkaa ja 
laatiessaan lainsäädäntöä; kehottaa 
sisällyttämään tekoälyä koskeviin tuleviin 
säädöksiin ja ohjelmiin sukupuolten tasa-
arvoa koskevat tavoitteet sekä 
tekoälyjärjestelmien rahoittamista, 
kehittämistä ja testausta koskevat, ennen 
niiden käyttöönottoa sovellettavat 
vaatimukset, jotta voidaan eliminoida 
mahdollinen syrjintä tai muiden 
oikeuksien rikkomiset; kehottaa tätä 
varten mukauttamaan nykyistä 
lainsäädäntöä, myös EU:n ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan tekoälyn 
yhteydessä huomioon 
sukupuolinäkökulman kehittäessään 
toimintapolitiikkaa ja laatiessaan 
lainsäädäntöä sekä tarvittaessa 
mukauttamaan nykyistä lainsäädäntöä, 
myös EU:n ohjelmia;

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan tekoälyn 
yhteydessä huomioon 
sukupuolinäkökulman kehittäessään 
toimintapolitiikkaa ja laatiessaan 
lainsäädäntöä.

Or. fr

Tarkistus 52
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Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan tekoälyn 
yhteydessä huomioon 
sukupuolinäkökulman kehittäessään 
toimintapolitiikkaa ja laatiessaan 
lainsäädäntöä sekä tarvittaessa 
mukauttamaan nykyistä lainsäädäntöä, 
myös EU:n ohjelmia;

3. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita ottamaan huomioon eettiset 
näkökohdat, kuten sukupuolinäkökulman, 
kehittäessään tekoälyä koskevaa 
toimintapolitiikkaa ja laatiessaan 
tekoälylainsäädäntöä sekä tarvittaessa 
mukauttamaan nykyistä lainsäädäntöä, 
myös EU:n ohjelmia;

Or. pl

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

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita antamaan asianmukaista 
rahoitusta ohjelmille, joiden 
tarkoituksena on houkutella lisää tyttöjä 
ja naisia opiskelemaan ja 
työskentelemään STEM-aloilla; 
kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
perustamaan ohjelmia, jotka tarjoavat 
taloudellista apua naisille ja tytöille, jotka 
aloittavat tekoälyä koskevia ohjelmia tai 
perustavat koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialojen yrityksiä; pyytää 
komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan 
rahoituksen saannissa etusijalle koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla 
toimivat yritykset, joissa vallitsee 
sukupuolten tasapaino; kannustaa 
komissiota ja jäsenvaltioita 
tarkastelemaan koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialoja koskevissa julkisissa 
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hankintamenettelyissä käytettyjä 
valintaperusteita arvioidakseen, 
suosivatko käytetyt valintaperusteet 
miehiä; korostaa, että komission ja 
jäsenvaltioiden olisi annettava 
asianmukaista rahoitusta sellaisten 
tekoälyratkaisujen kehittämiseen, joilla 
ehkäistään ja torjutaan naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvaa verkkoväkivaltaa ja autetaan 
nuorten ihmisten kouluttamisessa;

Or. en

Tarkistus 54
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että tekoälyratkaisujen 
tuottajien on pyrittävä testaamaan 
tuotteita entistä perusteellisemmin, jotta 
voidaan ennakoida haavoittuvassa 
asemassa oleviin ryhmiin mahdollisesti 
vaikuttavat virheet; vaatii lisäpanostusta 
sellaisen työkalun kehittämiseen, jolla 
opetetaan algoritmit tunnistamaan 
häiritsevää inhimillistä käyttäytymistä, 
jotta tunnistettaisiin ne tekijät, jotka 
useimmiten edistävät syrjiviä 
mekanismeja algoritmien 
automatisoiduissa 
päätöksentekoprosesseissa;

Or. pl

Tarkistus 55
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että on tärkeää 
varmistaa, että monenlaista syrjintää 
kokevien naisten, syrjäytyneiden ja 
haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien 
edut otetaan asianmukaisesti huomioon ja 
että ne ovat edustettuina tulevassa 
sääntelykehyksessä; toteaa 
huolestuneena, että syrjäytyneiden 
ryhmillä on tekoälyn kehittämisen 
yhteydessä riski kärsiä uusista 
teknologisista, taloudellisista ja 
sosiaalisista eroista;

Or. en

Tarkistus 56
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa ryhtymään erityisiin 
toimenpiteisiin verkkoväkivallan 
torjumiseksi; kehottaa laatimaan sitovia 
lainsäädäntötoimenpiteitä, jotta voidaan 
torjua näitä väkivallan muotoja ja auttaa 
jäsenvaltioita kehittämään 
koulutusvälineitä poliisivoimille, 
oikeusjärjestelmälle sekä tieto- ja 
viestintätekniikan alalle;

Or. en

Tarkistus 57
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3 b. katsoo, että tekoälyn 
tuotetestausjärjestelmän dokumentaation 
olisi oltava avoimesti saatavilla ja siinä 
olisi kunnioitettava teollis- ja 
tekijänoikeuksia, jotta kansalaisjärjestöt 
ja tutkijat voivat suorittaa riippumattomia 
tarkastuksia; huomauttaa, että käyttäjille 
on aina ilmoitettava, kun heitä koskevan 
päätöksen tekemiseen on käytetty 
algoritmia, erityisesti silloin, kun päätös 
liittyy etuuksien tai tuotteen saamiseen;

Or. pl

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

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suunnittelemaan poliittisia 
toimenpiteitä, joissa sukupuolinäkökulma 
otetaan täysimääräisesti huomioon, kuten 
tiedotuskampanjoita, koulutusta ja 
opetussuunnitelmia, joiden avulla olisi 
annettava kansalaisille tietoa algoritmien 
toiminnasta ja niiden vaikutuksesta 
kansalaisten jokapäiväiseen elämään;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suunnittelemaan poliittisia 
toimenpiteitä, joissa sukupuolinäkökulma 
otetaan täysimääräisesti huomioon, kuten 
tiedotuskampanjoita, koulutusta ja 
opetussuunnitelmia, joiden avulla olisi 
annettava kansalaisille tietoa algoritmien 
toiminnasta ja niiden vaikutuksesta 
kansalaisten jokapäiväiseen elämään; 
korostaa, että koulutus- ja 
kulttuuritarkoituksiin olisi käytettävä 
tekoälyn ja robottien sukupuolettomia 
kuvia, ellei sukupuoli ole jostain syystä 
tärkeä tekijä; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita sisällyttämään digitaaliset 
taidot ja tekoälykoulutuksen koulun 
opetussuunnitelmaan ja tekemään niistä 
kaikille pakollisia keinona sulkea 
sukupuolten välinen digitaalinen kuilu;

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

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suunnittelemaan poliittisia 
toimenpiteitä, joissa sukupuolinäkökulma 
otetaan täysimääräisesti huomioon, kuten 
tiedotuskampanjoita, koulutusta ja 
opetussuunnitelmia, joiden avulla olisi 
annettava kansalaisille tietoa algoritmien 
toiminnasta ja niiden vaikutuksesta 
kansalaisten jokapäiväiseen elämään;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suunnittelemaan poliittisia 
toimenpiteitä, joissa sukupuolinäkökulma 
otetaan täysimääräisesti huomioon, kuten 
tiedotuskampanjoita, koulutusta ja 
opetussuunnitelmia, joiden avulla olisi 
annettava kansalaisille tietoa algoritmien 
toiminnasta ja niiden vaikutuksesta 
kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja 
edistää sukupuolten tasa-arvoon liittyvää 
ajatustapaa ja työoloja, jotka johtavat yhä 
osallistavampiin teknologiatuotteisiin ja 
työympäristöihin;

Or. en

Tarkistus 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suunnittelemaan poliittisia 
toimenpiteitä, joissa sukupuolinäkökulma 
otetaan täysimääräisesti huomioon, kuten 
tiedotuskampanjoita, koulutusta ja 
opetussuunnitelmia, joiden avulla olisi 
annettava kansalaisille tietoa algoritmien 
toiminnasta ja niiden vaikutuksesta 
kansalaisten jokapäiväiseen elämään;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita antamaan kansalaisille tietoa 
algoritmien toiminnasta ja niiden 
vaikutuksesta kansalaisten jokapäiväiseen 
elämään;

Or. fr
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Tarkistus 61
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suunnittelemaan poliittisia 
toimenpiteitä, joissa sukupuolinäkökulma 
otetaan täysimääräisesti huomioon, kuten 
tiedotuskampanjoita, koulutusta ja 
opetussuunnitelmia, joiden avulla olisi 
annettava kansalaisille tietoa algoritmien 
toiminnasta ja niiden vaikutuksesta 
kansalaisten jokapäiväiseen elämään;

4. kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita suunnittelemaan poliittisia 
toimenpiteitä, joissa sukupuolinäkökulma 
otetaan täysimääräisesti huomioon, kuten 
tiedotuskampanjoita, koulutusta ja 
opetussuunnitelmia, joiden avulla olisi 
annettava asianomaisille kansalaisille 
tietoa algoritmien toiminnasta ja niiden 
vaikutuksesta kansalaisten jokapäiväiseen 
elämään;

Or. pl

Tarkistus 62
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pitää sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamisen kannalta tärkeänä, että 
kehitetään kattava seksuaali- ja 
ihmissuhdekoulutus, johon sisältyy 
taistelu naisiin kohdistuvaa 
verkkoväkivaltaa sekä verkossa 
tapahtuvaa seksuaalista häirintää, 
esineellistämistä, yliseksualisointia ja 
seksuaalista riistoa vastaan;

Or. en

Tarkistus 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Alessandra Moretti, Evelyn Regner
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta 
voidaan kerätä tarkempia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja ja soveltaa 
tarvittaessa nykyaikaisia 
koneoppimistekniikoita sellaisten 
stereotyyppisten sukupuolittuneiden 
käytäntöjen korjaamiseksi, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia;

5. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta 
voidaan kerätä tarkempia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja ja soveltaa 
tarvittaessa nykyaikaisia 
koneoppimistekniikoita sellaisten 
stereotyyppisten sukupuolittuneiden 
käytäntöjen korjaamiseksi, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia; kehottaa komissiota 
ja jäsenvaltioita arvioimaan 
sukupuoliulottuvuuden huomioon 
ottamiseksi täytäntöönpantujen 
toimintapolitiikkojen vaikutusta 
analysoimalla koottuja tietoja; korostaa 
puolueettoman, syrjimättömän ja 
sukupuolen huomioon ottavan tiedon 
tärkeyttä tekoälyn kehityksessä; korostaa 
tarvetta varmistaa, että tekoälyn 
suunnittelu ja käyttö koulutus-, kulttuuri- 
ja audiovisuaalialoilla ei haittaa naisia ja 
heidän elämiään;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta 
voidaan kerätä tarkempia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja ja soveltaa 
tarvittaessa nykyaikaisia 
koneoppimistekniikoita sellaisten 
stereotyyppisten sukupuolittuneiden 

5. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta 
voidaan kerätä tarkempia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja ja soveltaa 
tarvittaessa nykyaikaisia 
koneoppimistekniikoita sellaisten 
stereotyyppisten sukupuolittuneiden 
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käytäntöjen korjaamiseksi, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia;

käytäntöjen korjaamiseksi, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia; korostaa, että yksi 
tekoälyn suurimmista heikkouksista liittyy 
erityyppisiin vinoumiin, joille se on altis ja 
joita ovat muun muassa rotu ja 
seksuaalinen suuntautuminen, mikä on 
seurausta jo sisäsyntyisistä inhimillisistä 
ennakkoluuloista;

Or. en

Tarkistus 65
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta 
voidaan kerätä tarkempia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja ja soveltaa 
tarvittaessa nykyaikaisia 
koneoppimistekniikoita sellaisten 
stereotyyppisten sukupuolittuneiden 
käytäntöjen korjaamiseksi, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia;

5. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta 
voidaan kerätä tarkempia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä ja muita 
yhdenvertaisuutta koskevia tietoja ja 
soveltaa tarvittaessa nykyaikaisia 
koneoppimistekniikoita sellaisten 
stereotyyppisten sukupuolittuneiden 
käytäntöjen korjaamiseksi, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia; korostaa tarvetta 
saada kokonaisvaltaista, luotettavaa ja 
oikea-aikaista tietoa ja että tämän tiedon 
saatavuus ja saaminen ovat edellytyksenä 
tekoälyllä tehostetun 
tietojenanalysointijärjestelmän käyttöön 
ottamiselle;

Or. en

Tarkistus 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta 
voidaan kerätä tarkempia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja ja soveltaa 
tarvittaessa nykyaikaisia 
koneoppimistekniikoita sellaisten 
stereotyyppisten sukupuolittuneiden 
käytäntöjen korjaamiseksi, joilla voi olla 
kielteisiä vaikutuksia;

5. korostaa, että on tärkeää kehittää ja 
ottaa käyttöön tekoälysovelluksia koulutus-
, kulttuuri- ja audiovisuaalialoilla, jotta 
voidaan kerätä tarkempia ja sukupuolen 
mukaan eriteltyjä tietoja ja soveltaa 
tarvittaessa nykyaikaisia, ennakkoluuloista 
vapaita koneoppimistekniikoita.

Or. fr

Tarkistus 67
Marco Zullo

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että koska oppilaita, 
opiskelijoita ja muita oppijoita koskevat 
tiedot ovat erittäin arkaluonteisia, 
tarvitaan asianmukaisia 
vaatimustenmukaisuuden arviointeja, 
jotta voidaan tarkistaa ja varmistaa, että 
kaikkia suuririskisiä sovelluksia koskevia 
säännöksiä, kuten testaus-, tarkastus- ja 
sertifiointivaatimuksia, noudatetaan; 
painottaa, että tekoälyn kouluttamiseen 
käytettäviä datajoukkoja olisi 
tarkistettava, jotta voidaan varmistaa, että 
ne ovat luotettavia ja täsmällisiä, ja jotta 
vältetään sukupuolistereotypioiden ja 
muiden sukupuoleen, etniseen ja 
rodulliseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen liittyvien 
ennakkoluulojen vahvistuminen;

Or. it



AM\1206605FI.docx 41/47 PE652.604v01-00

FI

Tarkistus 68
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa, että algoritmisten 
järjestelmien kansalaisiin kohdistamien 
vaikutusten analysoimiseksi datan 
saatavuus olisi laajennettava kattamaan 
asianmukaiset osapuolet, erityisesti 
riippumattomat tutkijat, tiedotusvälineet 
ja kansalaisjärjestöt, noudattaen samalla 
täysimääräisesti unionin 
tietosuojalainsäädäntöä ja yksityisyyden 
suojaa koskevaa lainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 69
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota sisällyttämään 
koulutuksen suuririskisten 
tekoälysovellusten sääntelykehykseen, 
koska on erittäin tärkeää varmistaa, että 
koulutus edistää jatkossakin yleistä etua, 
ja koska oppilaita, opiskelijoita ja muita 
oppijoita koskevat tiedot ovat erittäin 
arkaluonteisia; korostaa, että 
koulutusalalla tähän käyttöönottoon olisi 
otettava mukaan kouluttajat, oppijat ja 
yhteiskunta laajemmin ja siinä olisi 
otettava huomioon heidän tarpeensa ja 
odotetut hyödyt, jotta voidaan varmistaa, 
että tekoälyä käytetään tarkoituksellisesti 
ja eettisesti;
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Or. en

Tarkistus 70
Marco Zullo

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. ilmaisee huolensa siitä, että 
tekoälysovelluksia käytetään joillakin 
alueilla etäyhteydellä tehtävään 
biometriseen tunnistukseen; muistuttaa, 
että yksityisyyteen puuttuvien 
valvontateknologioiden käyttö suuren 
riskin aloilla, kuten opetusalalla, voi 
loukata perusoikeuksia, sillä siihen liittyy 
arkaluonteisten tietojen käyttöä;

Or. it

Tarkistus 71
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts/EFA-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota 
kannustamaan EU-ohjelmien, kuten 
Horisontti Eurooppa, Digitaalinen 
Eurooppa ja Erasmus+, sekä suurelle 
yleisölle suunnattujen 
tiedotuskampanjoiden käyttöön 
edistääkseen monialaista tutkimusta, 
pilottihankkeita, kokeita, välineiden 
kehittämistä, mukaan lukien 
koulutuksessa käytettävät välineet, jotta 
tekoälyssä voidaan tunnistaa sukupuoleen 
liittyvät vinoumat;

Or. en
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Tarkistus 72
Marco Zullo

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että tarvitaan erilaisia 
kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka 
työskentelevät koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialojen tärkeimpien 
toimijoiden rinnalla, jotta estetään 
sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvien 
ennakkoluulojen tahaton sisällyttäminen 
tekoälyalgoritmeihin, -järjestelmiin ja -
sovelluksiin.

6. korostaa, että tarvitaan erilaisia 
kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka 
työskentelevät koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialojen tärkeimpien 
toimijoiden rinnalla, jotta estetään 
sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvien 
ennakkoluulojen tahaton sisällyttäminen 
tekoälyalgoritmeihin, -järjestelmiin ja -
sovelluksiin; kehottaa komissiota 
säilyttämään useat viiteteoriat, joiden 
perusteella tekoälyjärjestelmiä kehitetään, 
ja edistämään niitä.

Or. it

Tarkistus 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että tarvitaan erilaisia 
kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka 
työskentelevät koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialojen tärkeimpien 
toimijoiden rinnalla, jotta estetään 
sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvien 
ennakkoluulojen tahaton sisällyttäminen 
tekoälyalgoritmeihin, -järjestelmiin ja -
sovelluksiin.

6. korostaa, että työskentelyä ja 
kouluttautumista koskevaa vapautta ei 
pidä mukauttaa työllisyyttä koskevilla 
poliittisilla rajoitteilla, kuten 
minkäänlaisilla pakollisilla kriteereillä, 
jotka perustuvat esimerkiksi sukupuoleen;

Or. fr
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Tarkistus 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että tarvitaan erilaisia 
kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka 
työskentelevät koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialojen tärkeimpien 
toimijoiden rinnalla, jotta estetään 
sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvien 
ennakkoluulojen tahaton sisällyttäminen 
tekoälyalgoritmeihin, -järjestelmiin ja -
sovelluksiin.

6. korostaa, että tarvitaan erilaisia 
kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka 
työskentelevät koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialojen tärkeimpien 
toimijoiden rinnalla, jotta estetään 
sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvien 
ennakkoluulojen tai muunlaisten 
ennakkoluulojen tahaton sisällyttäminen 
tekoälyalgoritmeihin, -järjestelmiin ja -
sovelluksiin.

Or. pl

Tarkistus 75
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. korostaa, että tarvitaan erilaisia 
kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka 
työskentelevät koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialojen tärkeimpien 
toimijoiden rinnalla, jotta estetään 
sukupuoleen ja kulttuuriin liittyvien 
ennakkoluulojen tahaton sisällyttäminen 
tekoälyalgoritmeihin, -järjestelmiin ja -
sovelluksiin.

6. korostaa, että tarvitaan erilaisia 
kehittäjä- ja insinööriryhmiä, jotka 
työskentelevät koulutus-, kulttuuri- ja 
audiovisuaalialojen tärkeimpien 
toimijoiden rinnalla, jotta estetään 
monenlaisten sosiaalisten, mm. 
sukupuoleen, kulttuuriin ja ihonväriin 
liittyvien, ennakkoluulojen tahaton 
sisällyttäminen tekoälyalgoritmeihin, -
järjestelmiin ja -sovelluksiin.

Or. pl

Tarkistus 76
Silvia Modig
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Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa tekoälyn parissa 
työskentelevien ihmisten ja kouluttajien 
kouluttamisen tarvetta, jotta edistetään 
kykyä tunnistaa ja korjata sukupuoleen 
liittyvän syrjinnän käytännöt työpaikoilla 
ja koulutuksessa, ja korostaa koulutuksen 
tarvetta työntekijöille, jotka kehittävät 
tekoälyjärjestelmiä ja -sovelluksia, jotta 
he voivat tunnistaa ja korjata seksismiä ja 
sukupuolen esiintuomista kehittämissään 
tekoälyjärjestelmissä ja -sovelluksissa; 
korostaa selkeiden velvollisuuksien 
osoittamista yrityksissä ja oppilaitoksissa, 
jotta voidaan varmistaa, että työpaikoilla 
ja oppilaitoksissa ei ole sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää tai seksismiä;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että algoritmeissa ja 
tekoälyssä olisi oltava ”sisäänrakennettu 
eettisyys” ilman sisäänrakennettuja 
vinoumia; muistuttaa, että 
mediaorganisaatioille olisi tiedotettava 
algoritmeihin perustuvien 
tekoälyjärjestelmien tärkeimmistä 
ominaisuuksista, jotka määrittelevät sijan 
ja hakutulokset kolmansien osapuolien 
alustoilla; muistuttaa myös, että käyttäjille 
olisi tiedotettava kaikesta tekoälyn 
käyttämisestä niissä palveluissa, joita he 
käyttävät päätöksentekoon, ja että heille 
olisi annettava valtuudet asettaa 
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yksityisyysasetuksien preferenssit 
avoimien ja ymmärrettävien 
toimenpiteiden avulla suoraan 
palveluntarjoajan tasolla;

Or. en

Tarkistus 78
Jadwiga Wiśniewska

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. huomauttaa, että tiettyihin ryhmiin 
kohdistuvien ennakkoluulojen ja 
syrjinnän poistaminen, mukaan lukien 
sukupuolistereotypioiden torjuminen, ei 
saisi pysäyttää teknologista kehitystä;

Or. pl

Tarkistus 79
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. vaatii komissiolta rahoitustukea 
tutkimukselle, jonka tarkoituksena on 
tunnistaa ja poistaa tekijät, jotka 
aiheuttavat sen, että digitaaliset 
puheassistentit vastaavat tavalla, joka 
aliarvioi niihin kohdistuvan seksuaalisen 
häirinnän; kehottaa lopettamaan 
käytännön, jonka mukaan digitaaliset 
puheassistentit ovat oletusarvoisesti 
naisia, ja rohkaisemaan kehittämään 
sukupuolineutraaleja puheassistentteja;

Or. en
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Tarkistus 80
Silvia Modig

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pitää valitettavana, että viimeksi 
kuluneen ajanjakson aikana 
suurimmassa osassa työpaikkoja, mukaan 
lukien EU:n toimielimet, ei pantu 
täytäntöön mitään toimenpiteitä 
uudenlaisiin häirintämuotoihin 
puuttumiseksi; kehottaa EU:n toimielimiä 
ja kaikkia muita työpaikkoja 
henkilöstöhallinnon toimenpiteissä 
välittömiin sopeuttamistoimiin, joilla 
torjutaan verkkohäirinnän vanhoja ja 
uusia muotoja, ja näihin toimiin 
lukeutuvat tämän ajanjakson työoloja 
koskevan laajan tutkimuksen laatiminen, 
pakolliset kurssit seksuaalista häirintää 
vastaan ja hätänumero uhreille, jotka 
ovat kokeneet häirintää;

Or. en


