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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
visose ES politikos srityse, ypač švietimo, 
kultūros ir audiovizualinėje srityse;

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
visose ES politikos srityse, ypač švietimo, 
kultūros ir audiovizualinėje srityse; taip pat 
perversminių technologijų, tokių kaip 
dirbtinis intelektas, kūrimo srityje;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
visose ES politikos srityse, ypač švietimo, 
kultūros ir audiovizualinėje srityse;

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
visose ES politikos srityse, ypač švietimo, 
kultūros ir audiovizualinėje srityse, nes tai 
yra pagrindiniai būdai keisti požiūrį ir 
kovoti su stereotipais;

Or. en

Pakeitimas 3
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
visose ES politikos srityse, ypač švietimo, 
kultūros ir audiovizualinėje srityse;

A. kadangi lyčių lygybė ir pagarba jų 
skirtumams yra vienas iš pagrindinių 
Sutartyse įtvirtintų Europos Sąjungos 
principų ir turėtų būti atspindima visose ES 
politikos srityse, ypač švietimo, kultūros ir 
audiovizualinėje srityse;

Or. fr

Pakeitimas 4
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
visose ES politikos srityse, ypač švietimo, 
kultūros ir audiovizualinėje srityse;

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
visose ES politikos srityse, taip pat 
švietimo, kultūros ir audiovizualinėje 
srityse;

Or. pl

Pakeitimas 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
visose ES politikos srityse, ypač švietimo, 
kultūros ir audiovizualinėje srityse;

A. kadangi lyčių lygybė yra vienas iš 
pagrindinių Sutartyse įtvirtintų Europos 
Sąjungos principų ir turėtų būti atspindima 
ES politikos srityse, ypač švietimo, 
kultūros ir audiovizualinėje srityse;

Or. fr
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Pakeitimas 6
Gwendoline Delbos-Corfield
GUE / NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi dirbtinis intelektas (DI) ir 
skaitmeninimas iš esmės keičia mūsų 
tikrovę ir pagrindas, kuriuo remiantis jis 
šiandien formuojamas ir 
reglamentuojamas, turės didelės įtakos 
mūsų visuomenėms ateityje; kadangi dėl 
įvairovės trūkumo kuriant ir finansuojant 
DI vis didesnė galios ir kapitalo dalis 
tenka privilegijuotam asmenų pogrupiui, 
kurį paprastai sudaro baltaodžiai, 
pasiturintys ir labai išsilavinę vyrai, ir 
kuriame nėra daug moterų ir 
diskriminuojamų grupių asmenų; 
kadangi DI kuriant tokiomis aplinkybėmis 
kyla didelė rizika, kad lyčių ir kita 
nelygybė išliks ar net padidės; kadangi 
reikia skatinti vadovautis žmogaus 
teisėmis ir etika grindžiamu į žmogų 
orientuotu požiūriu kuriant ir naudojant 
DI;

Or. en

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

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi lyčių lygybė yra 
pagrindinis Sutartyse įtvirtintas Europos 
Sąjungos principas ir reikėtų, kad į ją 
būtų atsižvelgiama visoje ES politikoje, 
ypač švietimo, kultūros ir audiovizualinėje 
srityse, taip pat kuriant perversmines 
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technologijas, pvz., dirbtinį intelektą; 
kadangi švietimo, audiovizualinėje bei 
kultūros srityse vyraujančiose socialinėse 
normose vis dar esama didelio šališkumo 
lyčių atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija atkartojama kuriant, 
pildant duomenimis ir naudojant dirbtinio 
intelekto (DI) sistemas; kadangi 
neišsamūs duomenų rinkiniai ir 
klaidingas šališkumas gali iškreipti 
dirbtinio intelekto sistemos samprotavimą 
ir kelti pavojų lyčių lygybei visuomenėje;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 9
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija atkartojama kuriant, pildant 
duomenimis ir naudojant dirbtinio intelekto 
(DI) sistemas; kadangi neišsamūs duomenų 
rinkiniai ir klaidingas šališkumas gali 
iškreipti dirbtinio intelekto sistemos 
samprotavimą ir kelti pavojų lyčių lygybei 
visuomenėje;

B. kadangi lyčių nelygybė, stereotipai 
ir įvairialypė diskriminacija dėl rasės, 
etninės ar socialinės kilmės, seksualinės 
orientacijos, lytinės tapatybės ir išraiškos, 
religijos ar tikėjimo, gyvenamosios vietos 
statuso ir negalios atkartojami kuriant, 
pildant duomenimis ir naudojant dirbtinio 
intelekto (DI) sistemas; kadangi neišsamūs 
ir netikslūs duomenų rinkiniai ir klaidingas 
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šališkumas iškreipia dirbtinio intelekto 
sistemos samprotavimą ir gali lemti 
neteisingus kompiuterio mokymosi 
algoritmų rezultatus, todėl gali kilti 
pavojus lyčių lygybei visuomenėje; 
kadangi duomenys apie nepalankiose 
sąlygose gyvenančias grupes ir 
tarpsektorines diskriminacijos formas 
paprastai yra neišsamūs arba jų visai 
nėra; kadangi kovojant su šiuo šališkumu 
būtina laikytis didesnio budrumo, priimti 
techninius sprendimus ir nustatyti aiškius 
sąžiningumo, atskaitomybės ir skaidrumo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 10
Silvia Modig

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija atkartojama kuriant, pildant 
duomenimis ir naudojant dirbtinio intelekto 
(DI) sistemas; kadangi neišsamūs duomenų 
rinkiniai ir klaidingas šališkumas gali 
iškreipti dirbtinio intelekto sistemos 
samprotavimą ir kelti pavojų lyčių lygybei 
visuomenėje;

B. kadangi dirbtinio intelekto 
sistemos vis labiau kuriamos taip, kad jos 
labiau primintų žmogų, o tam įtakos taip 
pat turi mūsų lyčių lygybės įvaizdis; 
kadangi DI kūrėjai keičia DI sistemas 
remdamiesi savo suvokimu apie žmones ir 
turima patirtimi; kadangi dirbtinio 
intelekto sistemų ir taikomųjų programų 
kūrėjus dažnai sieja panašūs biografijos 
faktai, dažniausiai tai yra vyrai, jie 
paprastai gauna didelį darbo užmokestį ir 
dažnai yra įgiję tą patį techninį 
išsilavinimą; kadangi moterys ir mažumos 
sudaro labai nedidelę dalį asmenų, kurie 
dalyvauja kuriant dirbtinio intelekto 
sistemas; kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija atkartojama kuriant, pildant 
duomenimis ir naudojant dirbtinio intelekto 
(DI) sistemas; kadangi neišsamūs duomenų 
rinkiniai ir klaidingas šališkumas gali 
iškreipti dirbtinio intelekto sistemos 
samprotavimą ir kelti pavojų lyčių lygybei 
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visuomenėje;

Or. en

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija atkartojama kuriant, 
pildant duomenimis ir naudojant dirbtinio 
intelekto (DI) sistemas; kadangi neišsamūs 
duomenų rinkiniai ir klaidingas šališkumas 
gali iškreipti dirbtinio intelekto sistemos 
samprotavimą ir kelti pavojų lyčių lygybei 
visuomenėje;

B. kadangi žiniasklaidos ir kultūros 
sektoriai turi didelės įtakos formuojant 
žmonių požiūrį, vertybes ir tikrovės 
suvokimą ir todėl gali įtvirtinti ir didinti 
lyčių nelygybę ir diskriminaciją, 
atkartodami ją kuriant, pildant 
duomenimis ir naudojant dirbtinio intelekto 
(DI) sistemas; kadangi neišsamūs duomenų 
rinkiniai, pagal lytį suskirstytų duomenų 
trūkumas ir klaidingas šališkumas gali 
iškreipti dirbtinio intelekto sistemos 
tvarkymą ir kelti pavojų lyčių lygybei 
visuomenėje dar labiau sustiprindami jau 
įsitvirtinusias neigiamas lyčių normas ir 
stereotipus;

Or. en

Pakeitimas 12
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija atkartojama kuriant, pildant 
duomenimis ir naudojant dirbtinio intelekto 
(DI) sistemas; kadangi neišsamūs duomenų 
rinkiniai ir klaidingas šališkumas gali 
iškreipti dirbtinio intelekto sistemos 

B. kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija dažnai neapgalvotai 
atkartojama kuriant, pildant duomenimis ir 
naudojant dirbtinio intelekto (DI) sistemas, 
grindžiamas nebrandžiais algoritmais ir 
socialinėmis aplinkybėmis, kuriomis tokie 
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samprotavimą ir kelti pavojų lyčių lygybei 
visuomenėje;

algoritmai naudojami, įskaitant 
ankstesnius duomenis; kadangi neišsamūs 
ar ankstesni duomenų rinkiniai, kurie gali 
būti pagrįsti šališkumu, ir klaidingi 
algoritmai gali iškreipti dirbtinio intelekto 
sistemos samprotavimą ir kelti pavojų lyčių 
lygybei visuomenėje;

Or. pl

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

Nuomonės projektas
B konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

B. kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija atkartojama kuriant, pildant 
duomenimis ir naudojant dirbtinio intelekto 
(DI) sistemas; kadangi neišsamūs duomenų 
rinkiniai ir klaidingas šališkumas gali 
iškreipti dirbtinio intelekto sistemos 
samprotavimą ir kelti pavojų lyčių lygybei 
visuomenėje;

B. kadangi lyčių nelygybė ir 
diskriminacija atkartojama kuriant, pildant 
duomenimis, plėtojant ir naudojant 
dirbtinio intelekto (DI) sistemas; kadangi 
neišsamūs duomenų rinkiniai ir klaidingas 
šališkumas gali iškreipti dirbtinio intelekto 
sistemos samprotavimą ir kelti pavojų 
siekiant įtvirtinti lyčių lygybę 
visuomenėje;

Or. en

Pakeitimas 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos 
programos; kadangi švietimas, kultūros 
programos ir audiovizualinis turinys yra 

Išbraukta.
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pagrindinė kovos su lyčių stereotipais 
priemonė;

Or. fr

Pakeitimas 15
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais priemonė;

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais priemonė, todėl 
prieš pradedant įgyvendinti 
automatizuotus šių pagrindinių 
visuomenės sektorių sprendimus reikia 
parengti aiškias jų stebėsenos nuostatas ir 
sukurti jų etikos bei reglamentavimo 
sistemą;

Or. en

Pakeitimas 16
Silvia Modig

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais priemonė;

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi atkartojami lyčių stereotipai, ypač 
žaidimų sektoriuje ir naudojant 
virtualiuosius balso asistentus; kadangi 
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švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais priemonė;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais priemonė;

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais ir tvirtų sektinų 
pavyzdžių nustatymo priemonė;

Or. en

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

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais priemonė;

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais ir atotrūkiu 
tarp lyčių skaitmeninių įgūdžių srityje 
priemonė;
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Or. en

Pakeitimas 19
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
C konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat 
sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais priemonė;

C. kadangi lyčių nelygybė taip pat gali 
būti sukuriama ir atkartojama per kalbą ir 
vaizdus, kuriuos platina žiniasklaida ir 
dirbtiniu intelektu grindžiamos programos; 
kadangi švietimas, kultūros programos ir 
audiovizualinis turinys yra pagrindinė 
kovos su lyčių stereotipais priemonė;

Or. pl

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

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi mokslas ir inovacijos gali 
sukurti naudingų gyvenimo pokyčių, ypač 
labiausiai nuošalyje paliktiems asmenims, 
pvz., atokiose vietovėse gyvenančioms 
moterims ir mergaitėms; kadangi 
išsilavinimas gamtos mokslų srityje yra 
svarbus veiksnys siekiant įgyti įgūdžių, 
rasti deramą darbą ir kurti ateities darbo 
vietas, taip pat siekiant panaikinti lyčių 
stereotipus, pagal kuriuos tokios darbo 
vietos stereotipiškai laikomos vyrų 
sritimis; kadangi mokslas ir mokslinis 
mąstymas yra labai svarbūs veiksniai 
siekiant kurti demokratinę kultūrą, kuri 
savo ruožtu atlieka esminį vaidmenį 
didinant lyčių lygybę;
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Or. en

Pakeitimas 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
C a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ca. kadangi dirbtinis intelektas 
neturėtų būti naudojamas siekiant bet 
kokiu būdu daryti poveikį asmenų 
nuomonei, suvokimui arba laisvai valiai;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dirbtinio intelekto 
sektoriuose moterų, kaip kūrėjų arba 
vartotojų, yra gerokai per mažai; kadangi 
visas moterų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų 
potencialas skaitmeninėse, dirbtinio 
intelekto ir IRT (informacinių ir ryšių 
technologijų) srityse gali prisidėti prie 
Europos ekonomikos skatinimo; kadangi 
pasaulyje tik 22 proc. dirbtinio intelekto 
specialistų yra moterys; kadangi dėl moterų 
trūkumo dirbtinio intelekto kūrimo procese 
ne tik didėja šališkumo rizika, bet ir ES 
praranda talentus, viziją ir išteklius, o tai 
kliudo inovacijoms;

D. kadangi dirbtinio intelekto 
sektoriuose moterų, kaip kūrėjų, 
programuotojų arba vartotojų, yra gerokai 
per mažai; kadangi visas moterų įgūdžių, 
žinių ir kvalifikacijų potencialas 
skaitmeninėse, dirbtinio intelekto ir IRT 
(informacinių ir ryšių technologijų) srityse 
gali prisidėti prie Europos ekonomikos 
skatinimo; kadangi pasaulyje tik 22 proc. 
dirbtinio intelekto specialistų yra moterys; 
kadangi dėl moterų trūkumo dirbtinio 
intelekto kūrimo procese ne tik didėja 
šališkumo rizika, bet ir ES praranda 
talentus, viziją ir išteklius, o tai kliudo 
inovacijoms; kadangi dėl lyčių įvairovės 
komandose labiau atsižvelgiama į moterų 
požiūrį ir gerėja komandų veiklos 
rezultatai, taip pat skatinamas inovacijų 
potencialas viešosiose ir privačiosiose 
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įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 23
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dirbtinio intelekto 
sektoriuose moterų, kaip kūrėjų arba 
vartotojų, yra gerokai per mažai; kadangi 
visas moterų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų 
potencialas skaitmeninėse, dirbtinio 
intelekto ir IRT (informacinių ir ryšių 
technologijų) srityse gali prisidėti prie 
Europos ekonomikos skatinimo; kadangi 
pasaulyje tik 22 proc. dirbtinio intelekto 
specialistų yra moterys; kadangi dėl moterų 
trūkumo dirbtinio intelekto kūrimo procese 
ne tik didėja šališkumo rizika, bet ir ES 
praranda talentus, viziją ir išteklius, o tai 
kliudo inovacijoms;

D. kadangi dirbtinio intelekto 
sektoriuose moterų, kaip kūrėjų arba 
vartotojų, yra gerokai per mažai; kadangi 
visas moterų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų 
potencialas skaitmeninėse, dirbtinio 
intelekto ir IRT (informacinių ir ryšių 
technologijų) srityse gali prisidėti prie 
Europos ekonomikos skatinimo ir didinti 
informuotumą apie moterų poreikius, 
susijusius su šiomis priemonėmis; kadangi 
pasaulyje tik 22 proc. dirbtinio intelekto 
specialistų yra moterys; kadangi dėl moterų 
trūkumo dirbtinio intelekto kūrimo procese 
ne tik didėja šališkumo rizika, bet ir ES 
praranda talentus, viziją ir išteklius, o tai 
kliudo inovacijoms;

Or. pl

Pakeitimas 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dirbtinio intelekto 
sektoriuose moterų, kaip kūrėjų arba 
vartotojų, yra gerokai per mažai; kadangi 
visas moterų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų 
potencialas skaitmeninėse, dirbtinio 
intelekto ir IRT (informacinių ir ryšių 

D. kadangi visas moterų įgūdžių, žinių 
ir kvalifikacijų potencialas skaitmeninėse, 
dirbtinio intelekto ir IRT (informacinių ir 
ryšių technologijų) srityse gali prisidėti 
prie Europos ekonomikos skatinimo; 
teigia, kad pasaulyje tik 22 proc. dirbtinio 
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technologijų) srityse gali prisidėti prie 
Europos ekonomikos skatinimo; kadangi 
pasaulyje tik 22 proc. dirbtinio intelekto 
specialistų yra moterys; kadangi dėl 
moterų trūkumo dirbtinio intelekto 
kūrimo procese ne tik didėja šališkumo 
rizika, bet ir ES praranda talentus, viziją 
ir išteklius, o tai kliudo inovacijoms;

intelekto specialistų yra moterys; primena, 
kad dirbtinio intelekto srityje, kaip ir 
visuose veiklos sektoriuose, svarbiausias 
vertinimo kriterijus turi būti ne dirbančių 
moterų skaičius, o jų galimybė laisvai 
rinktis užsiimti arba neužsiimti veikla;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
D konstatuojamoji dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

D. kadangi dirbtinio intelekto 
sektoriuose moterų, kaip kūrėjų arba 
vartotojų, yra gerokai per mažai; kadangi 
visas moterų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų 
potencialas skaitmeninėse, dirbtinio 
intelekto ir IRT (informacinių ir ryšių 
technologijų) srityse gali prisidėti prie 
Europos ekonomikos skatinimo; kadangi 
pasaulyje tik 22 proc. dirbtinio intelekto 
specialistų yra moterys; kadangi dėl moterų 
trūkumo dirbtinio intelekto kūrimo procese 
ne tik didėja šališkumo rizika, bet ir ES 
praranda talentus, viziją ir išteklius, o tai 
kliudo inovacijoms;

D. kadangi dirbtinio intelekto 
sektoriuose moterų, kaip kūrėjų arba 
vartotojų, yra gerokai per mažai; kadangi 
visas moterų įgūdžių, žinių ir kvalifikacijų 
potencialas skaitmeninėse, dirbtinio 
intelekto ir IRT (informacinių ir ryšių 
technologijų) srityse, o taip pat ir jų 
perkvalifikavimas gali prisidėti prie 
Europos ekonomikos skatinimo; kadangi 
pasaulyje tik 22 proc. dirbtinio intelekto 
specialistų yra moterys; kadangi dėl moterų 
trūkumo dirbtinio intelekto kūrimo procese 
ne tik didėja šališkumo rizika, bet ir ES 
praranda talentus, viziją ir išteklius, o tai 
kliudo inovacijoms;

Or. en

Pakeitimas 26
Silvia Modig

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi virtualieji balso asistentai 
daugiausia programuojami taip, kad 
primintų jaunas moteris; kadangi įmonės 
uždirba pelną patenkindamos savo klientų 
poreikius ir moters balso naudojimą 
grindžia tuo, kad klientai pirmenybę teikia 
moters balsui, todėl jos gauna didesnį 
pelną naudodamos moters balsą; kadangi 
mokslinių tyrimų rezultatai nepatvirtina 
šio požiūrio; kadangi įrodyta, kad 
virtualieji balso asistentai paprastai 
mažesniu mastu reaguoja į pranešimus, 
kurie savo turiniu panašūs į seksualinį 
priekabiavimą; kadangi balso asistentų 
atsakas į seksualinį priekabiavimą yra 
pagrįstas jų programavimu; kadangi dėl 
suprogramuoto balso asistentų atsako į 
seksualinį priekabiavimą įtvirtinamas 
seksistinis ir iškreiptas moterų įvaizdis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi ES susiduria su 
beprecedenčiu moterų trūkumu gamtos 
mokslų technologijų, inžinerijos ir 
matematikos srityje, atsižvelgiant į tai, kad 
moterys sudaro 52 proc. Europos 
gyventojų, tačiau tik 1 iš 3 gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
srities studijas baigusių absolventų yra 
moteris; kadangi, nepaisant teigiamų 
tendencijų, susijusių su moterų 
dalyvavimu ir susidomėjimu švietimu 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos srityje, procentinės dalys 
vis dar nepakankamos, ypač atsižvelgiant 
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į su gamtos mokslų, technologijų, 
inžinerijos ir matematikos sritimi 
susijusios karjeros svarbą vis labiau 
skaitmeninamame pasaulyje;

Or. en

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

Nuomonės projektas
D a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Da. kadangi remiantis ankstesne 
patirtimi, įgyta daugelyje techninių sričių, 
pvz., medicinos, automobilių saugos 
kūrimo ir kitose srityse, matyti, kad 
pokyčiai ir inovacijos dažnai grindžiami 
daugiausia vyrų arba vien tik vyrų 
duomenimis ir dėl to moterys patiria 
neigiamų padarinių, įskaitant mirtį [1].[1] 
D’Ignazio/Klein, Data Feminism, MIT 
Publications, 2020 m. kovo mėn.;

Or. en

Pakeitimas 29
Silvia Modig

Nuomonės projektas
D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Db. kadangi priekabiavimas 
elektroninėje erdvėje vis dar kelia didelį 
susirūpinimą kuriant dirbtinį intelektą 
švietimo srityje, kadangi per COVID-19 
pandemiją daug asmenų patyrė naujų 
formų seksualinį ir psichologinį 
priekabiavimą internete, įskaitant 
kenkėjišką veiklą platformoje „Zoom“, 
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persekiojimą ar grasinimus internete; 
kadangi daugumoje darbo vietų, įskaitant 
ES institucijas, nebuvo įgyvendinta jokių 
priemonių, skirtų kovoti su šiomis 
naujomis seksualinio ir psichologinio 
priekabiavimo formomis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
D b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Db. kadangi Europos Sąjungoje 1 iš 10 
moterų (10 proc.) nuo 15 metų amžiaus 
jau yra patyrusios kokios nors formos 
kibernetinį smurtą; kadangi kibernetinis 
smurtas dažnai būna nukreiptas prieš 
moteris, kurios drįsta viešai reikšti savo 
nuomonę, pvz., aktyvistes, politikes ir kitas 
visuomenės veikėjas; kadangi dirbtinis 
intelektas ir kitos besiformuojančios 
technologijos gali atlikti svarbų vaidmenį 
užkertant kelią kibernetiniam smurtui 
prieš moteris ir mergaites ir šviečiant 
žmones;

Or. en

Pakeitimas 31
Marco Zullo

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 

1. pabrėžia, kad švietimo sektoriuje 
diegiant dirbtiniu intelektu grindžiamus 
produktus ir paslaugas turėtų vykti 
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nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

atitinkamų sektorinių taisyklių peržiūros 
ir atnaujinimo procesas, o diegimas turėtų 
apimti pedagogus, besimokančius 
asmenis, plačiąją visuomenę ir 
atsižvelgiant į jų poreikius, jų realias 
galimybes ir numatytas naudas užtikrinti, 
kad dirbtinis intelektas būtų naudojamas 
tikslingai ir etiškai, tokiu būdu, kuriuo 
būtų užtikrinama aukščiausio lygio 
pagrindinių teisių apsauga ir 
garantuojama, kad žmonės visuomet 
turėtų galimybę kontroliuoti sistemos 
sprendimus ir juos koreguoti paskutinėje 
instancijoje; mano, kad dirbtinis intelektas 
turi didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, 
jei bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

Or. it

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

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas jau įsitvirtinęs sąmoningas 
ir nesąmoningas šališkumas; primygtinai 
ragina Komisiją ir valstybes nares rinkti 
pagal lytį suskirstytus duomenis siekiant 
duomenų rinkinius pateikti taip, kad būtų 
skatinama lygybė; be to, ragina Komisiją 
atsižvelgti į lyčių lygybę svarstant, 
tvirtinant ir įgyvendinant dirbtinio 
intelekto naudojimo etikos gaires; 
pabrėžia, kad dirbtinis intelektas turi 
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atsižvelgti į moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo, taip pat LGBTI + 
asmenų ir etninėms mažumoms 
priklausančių asmenų, ypač romų ir 
juodaodžių, čiabuvių ir nebaltaodžių 
asmenų nediskriminavimo principus ir 
vertybes; be to, pabrėžia, kad tiek 
taikomųjų programų, tiek sektorių, 
kuriuose naudojamas dirbtinis intelektas, 
atžvilgiu svarbu laikytis rizika grindžiamo 
požiūrio ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

Or. en

Pakeitimas 33
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, 
tačiau reikia toliau dėti daug 
reglamentavimo pastangų siekiant 
panaikinti sąmoningą ir nesąmoningą 
šališkumą; pabrėžia, kad dirbtinis 
intelektas turi atsižvelgti į moterų ir vyrų 
lygybės ir nediskriminavimo principus ir 
vertybes; be to, pabrėžia, kad svarbu 
laikytis diferencijuoto ir skaidraus rizika 
grindžiamo požiūrio, pagrįsto galima žala 
asmeniui ir visuomenei, ir nuolat stebėti 
esamus ir naujus algoritmus;

Or. en

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

Nuomonės projektas
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1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio, 
skaidrumo, atskaitomybės ir nuolat stebėti 
esamus ir naujus algoritmus;

Or. en

Pakeitimas 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę; 
pabrėžia, kad dirbtinis intelektas turi 
atsižvelgti į moterų ir vyrų lygybės ir 
nediskriminavimo principus ir vertybes; be 
to, pabrėžia, kad svarbu laikytis rizika 
grindžiamo požiūrio ir nuolat stebėti 
esamus ir naujus algoritmus; šie algoritmai 
jokiomis aplinkybėmis ir jokiu būdu 
negali pažeisti laisvių ir laisvos valios.

Or. fr

Pakeitimas 36
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus ir jų darbo rezultatus;

Or. pl

Pakeitimas 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti esamus ir naujus 
algoritmus;

1. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
didelį potencialą skatinti lyčių lygybę, jei 
bus panaikintas sąmoningas ir 
nesąmoningas šališkumas; pabrėžia, kad 
dirbtinis intelektas turi atsižvelgti į moterų 
ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo 
principus ir vertybes; be to, pabrėžia, kad 
svarbu laikytis rizika grindžiamo požiūrio 
ir nuolat stebėti jų darbą;

Or. pl

Pakeitimas 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad dirbtinis intelektas turi 
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tarnauti jo naudotojams ir jokiais būdais 
negali būti naudojamas siekiant bet kokiu 
būdu pakeisti asmenų suvokimą, 
mąstyseną arba laisvą valią;

Or. fr

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse pabrėžiant kvalifikacijos 
kėlimo ir perkvalifikavimo šiuo tikslu 
svarbą; ragina Komisiją ir valstybes nares 
įgyvendinti viešųjų pirkimų politiką 
ir (arba) gaires, kuriomis įmonės būtų 
skatinamos į gamtos mokslų, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos 
srities darbo vietas priimti daugiau 
moterų ir mergaičių; prašo Komisiją ir 
valstybes nares skatinti nustatyti gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos ir 
matematikos ir dirbtinio intelekto 
projektuose dalyvaujančių tyrėjų moterų 
minimaliąją ribą; ragina Komisiją ir 
valstybes nares švietimo, kultūros ir 
audiovizualines paslaugas pirkti iš 
paslaugų teikėjų, kurie savo įmonėse 
užtikrina lyčių pusiausvyrą;

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

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse; pripažįsta, kad dėl lyčių 
stereotipų, kultūrinio atgrasymo ir 
nepakankamo informuotumo apie 
sektinus moterų pavyzdžius ir 
nepakankamo jų populiarinimo atsiranda 
kliūčių ir kyla neigiamų padarinių 
mergaičių ir moterų galimybėms IRT, su 
gamtos mokslais, technologijomis, 
inžinerija ir matematika bei dirbtiniu 
intelektu susijusių studijų, karjeros ir 
verslumo srityse, be to, tai lemia 
diskriminaciją ir mažesnes moterų 
galimybes darbo rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 41
Silvia Modig

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
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lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse; taip pat technologijų darbo 
vietose skatinti darbo vietų kultūrą 
siekiant užtikrinti lyčių lygybę darbo 
sąlygų ir darbo praktikos srityse, nes dėl 
to taip pat bus galima kurti lyties atžvilgiu 
įvairesnius ir įtraukesnius dirbtinį 
intelektą naudojančius technologijų 
produktus ir taikomąsias programas;

Or. en

Pakeitimas 42
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse; pabrėžia, kad svarbu didinti 
dirbtinio intelekto srityje išsilavinimą 
įgijusių ir dirbančių moterų skaičių, nes 
taip bus prisidedama prie moterų 
dalyvavimo formuojant tikrovę, taip pat 
prie rizikos, susijusios su vadinamųjų 
„šališkų algoritmų“ kūrimu, mažinimo;

Or. pl

Pakeitimas 43
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse, kovoti su 
seksizmu, visų pirma – darbo vietose, 
kuriose dirba daugiausia vyrai, pvz., 
dirbtinio intelekto ir programavimo 
srityse, bei taikyti daugiapakopę strategiją 
siekiant panaikinti lyčių nelygybę visuose 
skaitmeninio sektoriaus švietimo ir 
užimtumo lygmenyse;

Or. en

Pakeitimas 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse; atsižvelgiant į skirtingus vyrų 
ir moterų pasirinkimus;

Or. fr

Pakeitimas 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
2 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo, ypatingą dėmesį 
skiriant pradiniam švietimui, ir užimtumo 
lygmenyse;

Or. pl

Pakeitimas 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM) ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

2. ragina vykdyti politiką, skirtą 
didinti moterų dalyvavimą su gamtos 
mokslais, technologijomis, inžinerija ir 
matematika (angl. STEM), dirbtiniu 
intelektu ir mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sektoriumi susijusiose srityse bei taikyti 
daugiapakopę strategiją siekiant panaikinti 
lyčių nelygybę visuose skaitmeninio 
sektoriaus švietimo ir užimtumo 
lygmenyse;

Or. pl

Pakeitimas 47
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2a. ragina Europos Komisiją, 
atsižvelgiant į įsipareigojimą integruoti 
lyčių aspektą ir prieš priimant bet kokius 
tolesnius teisės aktus ar politiką, parengti 
išsamią galimo dirbtinio intelekto 
poveikio visuose sektoriuose, įskaitant 
žiniasklaidą, kultūrą ir švietimą, lyčių 
aspekto analizę, siekiant įvertinti riziką ir 
parengti rekomendacijas, kaip ištaisyti 
galimus su lyčių lygybe susijusius 
neigiamus padarinius atskiriems 
asmenims ir visai visuomenei;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad diskriminacija dėl 
lyties, grindžiama sąmoningu ar 
nesąmoningu šališkumu dėl lyties, yra 
tarpsektorinio pobūdžio, kuris apima 
švietimo sektorių, moterų vaizdavimą 
žiniasklaidoje ir ekrane bei ne ekrane 
rodomose reklamose, ir tai, kad viešajam 
ir privačiajam sektoriams tenka 
atsakomybė rodant iniciatyvą įdarbinti, 
ugdyti ir išlaikyti talentingas moteris ir 
kuriant įtraukią verslo kultūrą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant politiką ir teisės aktus atsižvelgti į 
dirbtinį intelektą iš lyčių perspektyvos ir 
prireikus pritaikyti esamus teisės aktus, 
įskaitant ES programas;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant politiką ir teisės aktus atsižvelgti į 
dirbtinį intelektą iš lyčių perspektyvos ir 
prireikus pritaikyti esamus teisės aktus, 
įskaitant ES programas; ragina valstybes 
nares įgyvendinant jau parengtas 
atitinkamas lyčių lygybės užtikrinimo 
strategijas parengti strategiją, kuria būtų 
siekiama skatinti moterų dalyvavimą su 
gamtos mokslais, technologijomis, 
inžinerija ir matematika, IRT ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose studijose ir darbuose. 
Įgyvendinat šias strategijas reikėtų siekti 
didinti lyčių lygybę, daugiausia dėmesio 
skiriant švietimui ir kvalifikacijoms, 
geresnei profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrai, lygioms 
galimybėms, nediskriminavimui darbo 
rinkoje, informuotumo apie šališkumą 
lyčių atžvilgiu visuose atitinkamuose 
sektoriuose gerinimui ir, be kita ko, 
moterų sektinų pavyzdžių matomumo 
didinimui; primygtinai ragina Komisiją 
spręsti lyčių nelygybės klausimą su 
gamtos mokslais, technologijomis, 
inžinerija ir matematika, IRT ir dirbtiniu 
intelektu susijusiose karjeros ir švietimo 
srityse ir skirti tam pirmenybę 
įgyvendinant skaitmeninių įgūdžių 
dokumentų rinkinį, siekiant skatinti 
moterų dalyvavimą visuose švietimo 
lygmenyse, taip pat keliant darbo jėgos 
kvalifikaciją ir ją perkvalifikuojant;

Or. en

Pakeitimas 50
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant politiką ir teisės aktus atsižvelgti į 
dirbtinį intelektą iš lyčių perspektyvos ir 
prireikus pritaikyti esamus teisės aktus, 
įskaitant ES programas;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant politiką ir teisės aktus į dirbtinį 
intelektą įtraukti lyčių perspektyvą ir 
atlikti sistemingus poveikio lytims 
vertinimus; ragina į būsimus dirbtinio 
intelekto reglamentus ir programas 
įtraukti lyčių lygybės tikslus ir 
reikalavimus dėl dirbtinio intelekto 
sistemų finansavimo, kūrimo ir testavimo 
prieš pradedant jas taikyti, siekiant, kad 
būtų pašalinta galima diskriminacija ar 
kitų teisių pažeidimai; ragina šiuo tikslu 
pritaikyti esamus teisės aktus, įskaitant ES 
programas;

Or. en

Pakeitimas 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant politiką ir teisės aktus atsižvelgti į 
dirbtinį intelektą iš lyčių perspektyvos ir 
prireikus pritaikyti esamus teisės aktus, 
įskaitant ES programas;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant politiką ir teisės aktus atsižvelgti į 
dirbtinį intelektą iš lyčių perspektyvos;

Or. fr

Pakeitimas 52
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant politiką ir teisės aktus atsižvelgti į 
dirbtinį intelektą iš lyčių perspektyvos ir 
prireikus pritaikyti esamus teisės aktus, 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares 
rengiant dirbtinio intelekto politiką ir 
teisės aktus atsižvelgti į etikos aspektus, 
taip pat ir iš lyčių perspektyvos, ir 
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įskaitant ES programas; prireikus pritaikyti esamus teisės aktus, 
įskaitant ES programas;

Or. pl

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skirti tinkamą finansavimą programoms, 
kuriomis siekiama pritraukti daugiau 
mergaičių ir moterų studijuoti ir dirbti 
gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos 
ir matematikos srityje; primygtinai ragina 
Komisiją ir valstybes nares parengti 
programas, kuriomis būtų teikiamas 
finansavimas moterims ir mergaitėms, 
pradedančioms įgyvendinti su dirbtiniu 
intelektu susijusius projektus arba 
vykdančioms veiklą švietimo, kultūros ir 
audiovizualiniame sektoriuose; prašo 
Komisijos ir valstybių suteikti 
privilegijuotas galimybes pasinaudoti 
lėšomis švietimo, kultūros ir 
audiovizualinio sektorių įmonėms, 
kuriose įtvirtinta lyčių pusiausvyra; 
ragina Komisiją ir valstybes nares vykdant 
viešųjų pirkimų procedūras, susijusias su 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniais 
sektoriais, peržiūrėti atrankos kriterijus, 
taikomus tikrinant, ar jie nėra šališki vyrų 
atžvilgiu; pabrėžia, kad Komisija ir 
valstybės narės turėtų skirti tinkamą 
finansavimą dirbtinio intelekto 
sprendimams, kuriuos pasitelkus būtų 
užkertamas kelias kibernetiniam smurtui 
prieš moteris ir mergaites, su juo būtų 
kovojama ir padedama ugdyti jaunimą, 
kurti;

Or. en
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Pakeitimas 54
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pripažįsta, kad dirbtinio intelekto 
sprendimų kūrėjai turi dėti daugiau 
pastangų siekdami kruopščiai išbandyti 
produktus, kad būtų galima numatyti 
galimas klaidas, darančias poveikį 
pažeidžiamoms grupėms; ragina 
paspartinti darbą, susijusį su algoritmų 
mokymo atpažinti nerimą keliantį žmonių 
elgesį priemone, nes taip būtų galima 
nustatyti elementus, kurie dažniausiai 
prisideda prie diskriminacinių 
mechanizmų automatizuotuose algoritmų 
sprendimų priėmimo procesuose;

Or. pl

Pakeitimas 55
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad 
bet kokioje būsimoje reglamentavimo 
sistemoje būtų tinkamai atsižvelgiama į 
įvairių formų diskriminaciją patiriančių 
moterų, marginalizuotų ir pažeidžiamų 
grupių interesus ir tai, kad joms būtų 
atstovaujama; susirūpinęs pažymi, kad 
kuriant dirbtinį intelektą 
marginalizuotoms grupėms kyla pavojus 
susidurti su nauju atotrūkiu technologijų, 
ekonomikos ir socialinėje srityse;
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Or. en

Pakeitimas 56
Silvia Modig

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina imtis konkrečių priemonių 
kovai su kibernetiniu smurtu; ragina imtis 
privalomų teisinių priemonių kovai su 
šiomis smurto formomis ir padėti 
valstybėms narėms kurti mokymo 
priemones policijos pajėgoms, teisingumo 
sistemai ir informacinių ir ryšių 
technologijų sektoriui;

Or. en

Pakeitimas 57
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad dirbtinio intelekto 
produktų testavimo sistemos dokumentai 
turėtų būti atviri ir tvarkomi gerbiant 
intelektinės nuosavybės teises, kad 
nevyriausybinės organizacijos ir 
mokslininkai galėtų atlikti nepriklausomą 
auditą; atkreipia dėmesį į tai, kad 
vartotojus visada būtina informuoti tais 
atvejais, kai algoritmas naudojamas su 
jais susijusiam sprendimui priimti, ypač 
kai sprendimas yra susijęs su galimybe 
gauti išmokas arba naudotis produktu;

Or. pl
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Pakeitimas 58
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti politikos priemones, kuriose būtų 
visapusiškai įtrauktas lyčių aspektas, pvz., 
informuotumo didinimo kampanijas, 
mokymus ir mokymo programas, kuriomis 
piliečiams būtų teikiama informacija apie 
tai, kaip veikia algoritmai, ir apie jų 
poveikį kasdieniam gyvenimui;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti politikos priemones, kuriose būtų 
visapusiškai įtrauktas lyčių aspektas, pvz., 
informuotumo didinimo kampanijas, 
mokymus ir mokymo programas, kuriomis 
piliečiams būtų teikiama informacija apie 
tai, kaip veikia algoritmai, ir apie jų 
poveikį kasdieniam gyvenimui; pabrėžia, 
kad švietimo ir kultūros tikslais reikėtų 
naudoti jokios lyties bruožų neturinčius 
dirbtinio intelekto ir robotų įvaizdžius, 
išskyrus atvejus, kai lytis dėl kokios nors 
priežasties yra pagrindinis veiksnys; 
primygtinai ragina Komisiją ir valstybes 
nares į mokyklų programas įtraukti 
mokymą skaitmeninių įgūdžių ir dirbtinio 
intelekto srityje ir padaryti jį privalomą 
visiems moksleiviams, taip siekiant 
panaikinti atotrūkį tarp lyčių 
skaitmeninių įgūdžių srityje;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti politikos priemones, kuriose būtų 
visapusiškai įtrauktas lyčių aspektas, pvz., 
informuotumo didinimo kampanijas, 
mokymus ir mokymo programas, kuriomis 
piliečiams būtų teikiama informacija apie 

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti politikos priemones, kuriose būtų 
visapusiškai įtrauktas lyčių aspektas, pvz., 
informuotumo didinimo kampanijas, 
mokymus ir mokymo programas, kuriomis 
piliečiams būtų teikiama informacija apie 
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tai, kaip veikia algoritmai, ir apie jų 
poveikį kasdieniam gyvenimui;

tai, kaip veikia algoritmai, ir apie jų 
poveikį kasdieniam gyvenimui, taip pat 
puoselėti lyčių požiūriu vienodą požiūrį ir 
darbo sąlygas, nes dėl to būtų galima 
kurti įtraukesnius technologijų produktus 
ir darbo aplinką;

Or. en

Pakeitimas 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti politikos priemones, kuriose būtų 
visapusiškai įtrauktas lyčių aspektas, pvz., 
informuotumo didinimo kampanijas, 
mokymus ir mokymo programas, kuriomis 
piliečiams būtų teikiama informacija apie 
tai, kaip veikia algoritmai, ir apie jų 
poveikį kasdieniam gyvenimui;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
piliečiams teikti informaciją apie tai, kaip 
veikia algoritmai, ir apie jų poveikį 
kasdieniam gyvenimui;

Or. fr

Pakeitimas 61
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti politikos priemones, kuriose būtų 
visapusiškai įtrauktas lyčių aspektas, pvz., 
informuotumo didinimo kampanijas, 
mokymus ir mokymo programas, kuriomis 
piliečiams būtų teikiama informacija apie 
tai, kaip veikia algoritmai, ir apie jų 
poveikį kasdieniam gyvenimui;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares 
parengti priemones, kuriose būtų 
visapusiškai įtrauktas lyčių aspektas, pvz., 
informuotumo didinimo kampanijas, 
mokymus ir mokymo programas, kuriomis 
paveiktiems piliečiams būtų teikiama 
informacija apie tai, kaip veikia algoritmai, 
ir apie jų poveikį kasdieniam gyvenimui;
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Or. pl

Pakeitimas 62
Silvia Modig

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad siekiant lyčių lygybės 
labai svarbu parengti išsamias lytinio 
švietimo ir švietimo santykių klausimais 
programas, kurios apimtų kovą su smurtu 
internete, seksualiniu priekabiavimu 
internete, taip pat kovą su moterų 
sudaiktinimu internete, 
hiperseksualizavimu ir seksualiniu 
išnaudojimu;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu kurti ir diegti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose renkant tikslesnius ir pagal lytį 
suskirstytus duomenis ir, jei reikia, taikant 
modernius mašinų mokymuisi skirtus 
šališkumo šalinimo metodus, siekiant 
ištaisyti stereotipinį šališkumą dėl lyties, 
kuris gali turėti neigiamą poveikį;

5. pabrėžia, kad svarbu kurti ir diegti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose renkant tikslesnius ir pagal lytį 
suskirstytus duomenis ir, jei reikia, taikant 
modernius mašinų mokymuisi skirtus 
šališkumo šalinimo metodus, siekiant 
ištaisyti stereotipinį šališkumą dėl lyties, 
kuris gali turėti neigiamą poveikį; ragina 
Komisiją ir valstybes nares, atliekant 
surinktų duomenų analizę, įvertinti 
viešosios politikos, kuri įgyvendinama 
siekiant įtraukti lyčių aspektą, poveikį; 
pabrėžia, kad kuriant dirbtinį intelektą 
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svarbu naudoti nešališkus, 
nediskriminacinius ir su lytimi susijusius 
duomenis; pabrėžia, jog būtina užtikrinti, 
kad kuriant ir naudojant dirbtinį intelektą 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose nebūtų sudaromos 
nepalankios sąlygos moterims ir jų 
gyvenimui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu kurti ir diegti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose renkant tikslesnius ir pagal lytį 
suskirstytus duomenis ir, jei reikia, taikant 
modernius mašinų mokymuisi skirtus 
šališkumo šalinimo metodus, siekiant 
ištaisyti stereotipinį šališkumą dėl lyties, 
kuris gali turėti neigiamą poveikį;

5. pabrėžia, kad svarbu kurti ir diegti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose renkant tikslesnius ir pagal lytį 
suskirstytus duomenis ir, jei reikia, taikant 
modernius mašinų mokymuisi skirtus 
šališkumo šalinimo metodus, siekiant 
ištaisyti stereotipinį šališkumą dėl lyties, 
kuris gali turėti neigiamą poveikį; 
pabrėžia, kad vienas didžiausių dirbtinio 
intelekto trūkumų yra susijęs su 
įvairiomis šališkumo, taikomo jį kuriant, 
rūšimis, pvz., su šališkumu dėl lyties, 
rasės ar seksualinės orientacijos, kurias 
lemia žmonių mąstysenoje jau įsišaknijęs 
šališkumas;

Or. en

Pakeitimas 65
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu kurti ir diegti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose renkant tikslesnius ir pagal lytį 
suskirstytus duomenis ir, jei reikia, taikant 
modernius mašinų mokymuisi skirtus 
šališkumo šalinimo metodus, siekiant 
ištaisyti stereotipinį šališkumą dėl lyties, 
kuris gali turėti neigiamą poveikį;

5. pabrėžia, kad svarbu kurti ir diegti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose renkant tikslesnius ir pagal lytį 
suskirstytus ir kitus su lygybe susijusius 
duomenis ir, jei reikia, taikant modernius 
mašinų mokymuisi skirtus šališkumo 
šalinimo metodus, siekiant ištaisyti 
stereotipinį šališkumą dėl lyties, kuris gali 
turėti neigiamą poveikį; pabrėžia, kad 
būtina turėti išsamių, patikimų ir 
savalaikių duomenų ir tai, kad jų 
prieinamumas ir galimybė jais naudotis 
yra būtina sąlyga siekiant įdiegti dirbtinio 
intelekto patobulintas duomenų analizės 
sistemas;

Or. en

Pakeitimas 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad svarbu kurti ir diegti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose renkant tikslesnius ir pagal lytį 
suskirstytus duomenis ir, jei reikia, taikant 
modernius mašinų mokymuisi skirtus 
šališkumo šalinimo metodus, siekiant 
ištaisyti stereotipinį šališkumą dėl lyties, 
kuris gali turėti neigiamą poveikį;

5. pabrėžia, kad svarbu kurti ir diegti 
dirbtinio intelekto taikomąsias programas 
švietimo, kultūros ir audiovizualiniame 
sektoriuose renkant tikslesnius ir pagal lytį 
suskirstytus duomenis ir, jei reikia, taikant 
modernius mašinų mokymuisi skirtus 
šališkumo šalinimo metodus.

Or. fr

Pakeitimas 67
Marco Zullo
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Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. atsižvelgdamas į ypatingą su 
moksleiviais, studentais ir kitais 
besimokančiaisiais susijusių duomenų 
slaptumą, pažymi, kad reikia atlikti 
atitinkamus atitikties vertinimus, siekiant 
patikrinti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi 
visų nuostatų, susijusių su didelės rizikos 
taikomosiomis programomis, įskaitant 
bandymų, tikrinimo ir sertifikavimo 
reikalavimus; pabrėžia, kad duomenų 
rinkiniai, naudojami dirbtinio intelekto 
sistemų mokymui, turėtų būti peržiūrimi, 
kad jie būtų patikimi ir tikslūs, išvengti 
lyčių stereotipų ir kitų šališkumų dėl 
lyties, etninės ir rasinės kilmės, religijos 
ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos stiprinimo;

Or. it

Pakeitimas 68
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad siekiant atlikti 
algoritminių sistemų poveikio piliečiams 
analizę, prieigą prie duomenų reikėtų 
suteikti ir atitinkamoms šalims, visų 
pirma nepriklausomiems mokslininkams, 
žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės 
organizacijoms, kartu visapusiškai 
laikantis Sąjungos duomenų apsaugos ir 
privatumo teisės aktų;

Or. en
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Pakeitimas 69
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją į didelę riziką 
keliančio dirbtinio intelekto naudojimo 
reglamentavimo sistemą įtraukti švietimą, 
atsižvelgiant į tai, kad svarbu užtikrinti, 
jog švietimas ir toliau padėtų kurti 
visuomenės gerovę, ir į tai, kad mokinių, 
studentų ir kitų besimokančių asmenų 
duomenys yra neskelbtini; pabrėžia, kad 
vykdant šio diegimo darbus švietimo 
sektoriuje reikėtų įtraukti pedagogus, 
besimokančius asmenis, plačiąją 
visuomenę ir atsižvelgiant į jų poreikius ir 
numatomą naudą užtikrinti, kad dirbtinis 
intelektas būtų naudojamas tikslingai ir 
etiškai;

Or. en

Pakeitimas 70
Marco Zullo

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. yra susirūpinęs dėl dirbtinio 
intelekto prietaisų naudojimo kai kuriose 
srityse nuotolinio biometrinio tapatybės 
nustatymo tikslais; primena, kad 
naudojant intervencines sekimo 
technologijas, ypač didelės rizikos srityse, 
pvz., švietimo srityje, gali būti 
pažeidžiamos pagrindinės teisės, kai tai 
susiję su neskelbtinais duomenimis;

Or. it
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Pakeitimas 71
Gwendoline Delbos-Corfield
Verts / ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. ragina Komisiją populiarinti 
naudojimąsi ES programomis, pvz., 
programomis „Europos horizontas“, 
„Skaitmeninė Europa“ ir „Erasmus +“, 
siekiant skatinti daugiadalykius 
mokslinius tyrimus, bandomuosius 
projektus, eksperimentus, priemonių, 
įskaitant mokymo priemones, kūrimą, kad 
būtų galima nustatyti šališkumo dėl lyties 
dirbtiniame intelekte atvejus, taip pat 
skatinti plačiosios visuomenės 
informuotumo didinimo kampanijas;

Or. en

Pakeitimas 72
Marco Zullo

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia įvairių kūrėjų ir 
inžinierių grupių, kurios dirbtų kartu su 
pagrindiniais švietimo, kultūros ir 
audiovizualinio sektorių veikėjais, kad būtų 
išvengta netyčinio lyčių ir kultūrinio 
šališkumo įtraukimo į dirbtinio intelekto 
algoritmus, sistemas ir taikomąsias 
programas.

6. pabrėžia, kad reikia įvairių kūrėjų ir 
inžinierių grupių, kurios dirbtų kartu su 
pagrindiniais švietimo, kultūros ir 
audiovizualinio sektorių veikėjais, kad būtų 
išvengta netyčinio lyčių ir kultūrinio 
šališkumo įtraukimo į dirbtinio intelekto 
algoritmus, sistemas ir taikomąsias 
programas; ragina Komisiją išsaugoti ir 
skatinti daugybę referencijos teorijų, 
kuriomis grindžiamas dirbtinio intelekto 
sistemų kūrimas.

Or. it
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Pakeitimas 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia įvairių kūrėjų 
ir inžinierių grupių, kurios dirbtų kartu su 
pagrindiniais švietimo, kultūros ir 
audiovizualinio sektorių veikėjais, kad 
būtų išvengta netyčinio lyčių ir kultūrinio 
šališkumo įtraukimo į dirbtinio intelekto 
algoritmus, sistemas ir taikomąsias 
programas.

6. pabrėžia, kad teisė dirbti, teisė į 
mokslą neturi būti derinamos su 
privaloma užimtumo, kaip antai kvotų 
prievolės, politika remiantis kokiais nors, 
pirmiausia lytimi grindžiamais, kriterijais;

Or. fr

Pakeitimas 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia įvairių kūrėjų ir 
inžinierių grupių, kurios dirbtų kartu su 
pagrindiniais švietimo, kultūros ir 
audiovizualinio sektorių veikėjais, kad būtų 
išvengta netyčinio lyčių ir kultūrinio 
šališkumo įtraukimo į dirbtinio intelekto 
algoritmus, sistemas ir taikomąsias 
programas.

6. pabrėžia, kad reikia įvairių kūrėjų ir 
inžinierių grupių, kurios dirbtų kartu su 
pagrindiniais švietimo, kultūros ir 
audiovizualinio sektorių veikėjais, kad būtų 
išvengta netyčinio lyčių, kultūrinio ar 
kitokio pobūdžio šališkumo įtraukimo į 
dirbtinio intelekto algoritmus, sistemas ir 
taikomąsias programas.

Or. pl

Pakeitimas 75
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
6 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, kad reikia įvairių kūrėjų ir 
inžinierių grupių, kurios dirbtų kartu su 
pagrindiniais švietimo, kultūros ir 
audiovizualinio sektorių veikėjais, kad būtų 
išvengta netyčinio lyčių ir kultūrinio 
šališkumo įtraukimo į dirbtinio intelekto 
algoritmus, sistemas ir taikomąsias 
programas.

6. pabrėžia, kad reikia įvairių kūrėjų ir 
inžinierių grupių, kurios dirbtų kartu su 
pagrindiniais švietimo, kultūros ir 
audiovizualinio sektorių veikėjais, kad būtų 
išvengta netyčinio lyčių įvairių rūšių 
socialinio šališkumo (be kita ko, dėl lyties, 
kultūros, odos spalvos ir kt.) įtraukimo į 
dirbtinio intelekto algoritmus, sistemas ir 
taikomąsias programas.

Or. pl

Pakeitimas 76
Silvia Modig

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad dirbtinio intelekto 
srities darbuotojams ir pedagogams reikia 
rengti mokymus siekiant skatinti jų 
gebėjimus nustatyti ir pašalinti 
diskriminacinę praktiką darbo vietoje ir 
švietimo srityje, taip pat mokymus 
dirbtinio intelekto sistemas ir taikomąsias 
programas kuriantiems darbuotojams, 
kad jie galėtų nustatyti ir pašalinti 
seksizmo atvejus ir lyties aspektus savo 
kuriamose dirbtinio intelekto sistemose ir 
taikomosiose programose; taip pat 
nustatyti aiškią įmonių ir mokslo 
institucijų atsakomybę siekiant užtikrinti, 
kad darbo vietoje ir mokslo institucijose 
nebūtų diskriminacijos ar seksizmo dėl 
lyties atvejų;

Or. en

Pakeitimas 77
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 



PE652.604v01-00 44/46 AM\1206605LT.docx

LT

Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad algoritmai ir 
dirbtinis intelektas turėtų būti 
„suprojektuoti etiškai“ be įdiegto 
šališkumo. Žiniasklaidos organizacijas 
reikėtų informuoti apie pagrindinius 
algoritmais grindžiamų dirbtinio intelekto 
sistemų parametrus, kuriais remiantis 
nustatomas reitingas ir paieškos trečiųjų 
šalių platformose rezultatai. panašiai 
reikėtų informuoti vartotojus apie bet kokį 
dirbtinio intelekto naudojimą priimant 
sprendimus dėl paslaugų, kuriomis jie 
naudojasi, ir reikėtų jiems suteikti 
įgaliojimus skaidriais ir suprantamais 
būdais nustatyti savo privatumo nuostatas 
tiesiogiai paslaugų teikėjo lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 78
Jadwiga Wiśniewska

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į tai, kad deramas 
dėmesys kovai su šališkumu ir 
diskriminacija tam tikrų grupių atžvilgiu, 
įskaitant lyčių stereotipus, neturėtų 
stabdyti technologinės pažangos;

Or. pl

Pakeitimas 79
Silvia Modig
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Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją remti finansavimą 
moksliniams tyrimams, kuriais siekiama 
nustatyti ir pašalinti virtualiųjų balso 
asistentų nepakankamo reagavimo į 
seksualinį priekabiavimą jų atžvilgiu, 
priežastis; panaikinti praktiką 
virtualiuosius balso asistentus pagal 
nutylėjimą kurti taip, kad jie būtų panašūs 
į moteris, ir skatinti lyčių požiūriu 
neutralių balso asistentų kūrimą;

Or. en

Pakeitimas 80
Silvia Modig

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. apgailestauja, kad per pastarąjį 
laikotarpį didžiojoje dalyje darbo vietų, 
įskaitant ES institucijas, nebuvo 
įgyvendinta jokių priemonių, kuriomis 
būtų kovojama su naujų formų 
priekabiavimu; ragina ES institucijose ir 
visose kitose darbo vietose nedelsiant 
pradėti taikyti žmogiškųjų išteklių 
priemones, kuriomis būtų siekiama kovoti 
su senų ir naujų formų priekabiavimu 
internete, be kita ko, parengiant plataus 
masto tyrimą apie darbo sąlygas šiuo 
laikotarpiu, rengiant privalomus mokymo 
prieš seksualinį priekabiavimą kursus ir 
pradedant teikti skubios pagalbos telefonu 
paslaugą asmenims, patyrusiems visų 
formų priekabiavimą;

Or. en
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