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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector, 
alsook in de ontwikkeling van 
revolutionaire technologieën, zoals 
kunstmatige intelligentie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector, 
aangezien deze domeinen een cruciale rol 
spelen bij het veranderen van de houding 
van mensen en het onderuithalen van 
stereotypen;

Or. en

Amendement 3
Annika Bruna, Virginie Joron
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Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

A. overwegende dat gendergelijkheid 
en de eerbiediging van de verschillen 
tussen mannen en vrouwen een 
grondbeginsel van de Europese Unie is dat 
verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

Or. fr

Amendement 4
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, ook in het onderwijs en in de 
culturele en audiovisuele sector;

Or. pl

Amendement 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in alle 
beleidsdomeinen van de EU moet 

A. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie is 
dat verankerd is in de Verdragen en in de 
beleidsdomeinen van de EU moet 
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terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

terugkomen, met name in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

Or. fr

Amendement 6
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie en digitalisering ons dagelijks 
leven fundamenteel veranderen en dat de 
basis waarop kunstmatige intelligentie 
momenteel wordt vormgegeven en 
gereguleerd sterk van invloed zal zijn op 
de samenlevingen van morgen; 
overwegende dat het gebrek aan diversiteit 
bij de vormgeving en financiering van 
kunstmatige intelligentie ertoe leidt dat 
steeds meer macht en kapitaal in handen 
is van een selecte groep mensen, die 
overwegend bestaat uit blanke, rijke, 
hoogopgeleide mannen en relatief weinig 
vrouwen of personen uit gediscrimineerde 
groepen bevat; overwegende dat gender- 
en andere ongelijkheden door de 
ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie onder deze omstandigheden 
in stand kunnen worden gehouden en 
kunnen worden versterkt; overwegende 
dat gestreefd moet worden naar een op 
mensen gerichte benadering die 
verankerd is in de mensenrechten en de 
ethische normen voor de ontwikkeling en 
het gebruik van kunstmatige intelligentie;

Or. en

Amendement 7
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos
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Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondbeginsel van de Europese Unie 
is dat verankerd is in de Verdragen en in 
alle beleidsdomeinen van de EU moet 
terugkomen, met name in het onderwijs 
en in de culturele en audiovisuele sector, 
alsook in de ontwikkeling van 
revolutionaire technologieën, zoals 
kunstmatige intelligentie; overwegende 
dat er nog altijd sprake is van aanzienlijke 
gendervertekening in bestaande sociale 
normen, bijvoorbeeld in het onderwijs en 
in de culturele en audiovisuele sector;

Or. en

Amendement 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat 
genderongelijkheid en discriminatie zijn 
doorgedrongen tot de vormgeving, de 
invoergegevens en het gebruik van 
kunstmatig intelligente systemen; 
overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen en onjuiste vertekening 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

Schrappen

Or. fr

Amendement 9
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Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat 
genderongelijkheid en discriminatie zijn 
doorgedrongen tot de vormgeving, de 
invoergegevens en het gebruik van 
kunstmatig intelligente systemen; 
overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen en onjuiste vertekening 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

B. overwegende dat 
genderongelijkheid, stereotypen en de 
opeenhoping van discriminatie op grond 
van ras, etnische of sociale afkomst, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit en -
expressie, godsdienst of levensovertuiging, 
verblijfsstatus en handicap zijn 
doorgedrongen tot de vormgeving, de 
invoergegevens en het gebruik van 
kunstmatig intelligente systemen; 
overwegende dat onvolledige en 
onnauwkeurige gegevensreeksen en 
onjuiste vertekening leiden tot verstoringen 
in de redenering van kunstmatig 
intelligente systemen en ervoor kunnen 
zorgen dat machinaal lerende algoritmen 
onjuiste uitvoergegevens genereren, 
waardoor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid in de samenleving in het 
gedrang komt; overwegende dat gegevens 
met betrekking tot kansarme groepen en 
intersectionele vormen van discriminatie 
vaak onvolledig of überhaupt niet 
beschikbaar zijn; overwegende dat het 
aanpakken van deze vertekening meer 
waakzaamheid en technische oplossingen 
vergt, evenals de ontwikkeling van 
duidelijke voorschriften op het gebied van 
eerlijkheid, verantwoordingsplicht en 
transparantie;

Or. en

Amendement 10
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat 
genderongelijkheid en discriminatie zijn 
doorgedrongen tot de vormgeving, de 
invoergegevens en het gebruik van 
kunstmatig intelligente systemen; 
overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen en onjuiste vertekening 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

B. overwegende dat kunstmatig 
intelligente systemen steeds menselijkere 
vormen aannemen, die tevens worden 
beïnvloed door ons beeld van 
gendergelijkheid; overwegende dat 
ontwerpers kunstmatig intelligente 
systemen vormgeven op basis van hun 
eigen menselijke belevings- en 
ervaringenwereld; overwegende dat 
ontwikkelaars van kunstmatig intelligente 
systemen en toepassingen vaak een 
vergelijkbare achtergrond hebben, 
overwegend man zijn, doorgaans goed 
worden betaald en meestal dezelfde 
technische opleiding hebben gevolgd; 
overwegende dat zeer weinig vrouwen en 
personen die tot minderheden behoren, 
werken aan de ontwikkeling van 
kunstmatig intelligente systemen; 
overwegende dat genderongelijkheid en 
discriminatie zijn doorgedrongen tot de 
vormgeving, de invoergegevens en het 
gebruik van kunstmatig intelligente 
systemen; overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen en onjuiste vertekening 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat 
genderongelijkheid en discriminatie zijn 
doorgedrongen tot de vormgeving, de 
invoergegevens en het gebruik van 

B. overwegende dat de media en de 
culturele sector een aanzienlijke invloed 
hebben op de opvattingen, waarden en 
belevingswereld van mensen en daarmee 
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kunstmatig intelligente systemen; 
overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen en onjuiste vertekening 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

genderongelijkheid en discriminatie in 
stand kunnen houden en kunnen 
versterken door deze te reproduceren in 
de vormgeving, de invoergegevens en het 
gebruik van kunstmatig intelligente 
systemen; overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen, het gebrek aan naar 
gender uitgesplitste gegevens en onjuiste 
vertekening kunnen leiden tot verstoringen 
in de verwerking van kunstmatig 
intelligente systemen en de 
verwezenlijking van gendergelijkheid in de 
samenleving in het gedrang brengen door 
de reeds bestaande negatieve 
gendernormen en -stereotypen te 
verergeren;

Or. en

Amendement 12
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat 
genderongelijkheid en discriminatie zijn 
doorgedrongen tot de vormgeving, de 
invoergegevens en het gebruik van 
kunstmatig intelligente systemen; 
overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen en onjuiste vertekening 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

B. overwegende dat 
genderongelijkheid en discriminatie vaak 
onbedoeld zijn doorgedrongen tot de 
vormgeving, de invoergegevens en het 
gebruik van kunstmatig intelligente 
systemen, die gebaseerd zijn op 
onvolgroeide algoritmen en 
maatschappelijke contexten waarin deze 
algoritmen worden gebruikt, onder meer 
op historische input; overwegende dat 
onvolledige of historische 
gegevensreeksen, die gekenmerkt zijn door 
vertekening, en onjuiste algoritmen 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

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

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat 
genderongelijkheid en discriminatie zijn 
doorgedrongen tot de vormgeving, de 
invoergegevens en het gebruik van 
kunstmatig intelligente systemen; 
overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen en onjuiste vertekening 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

B. overwegende dat 
genderongelijkheid en discriminatie zijn 
doorgedrongen tot de vormgeving, de 
invoergegevens, de ontwikkeling en het 
gebruik van kunstmatig intelligente 
systemen; overwegende dat onvolledige 
gegevensreeksen en onjuiste vertekening 
kunnen leiden tot verstoringen in de 
redenering van kunstmatig intelligente 
systemen, waardoor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid in de samenleving in 
het gedrang komt;

Or. en

Amendement 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 15
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen;

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen en 
dat daarom duidelijke toezichtsregels 
evenals een ethisch en regelgevingskader 
moeten worden vastgesteld voordat in deze 
belangrijke sectoren van de samenleving 
geautomatiseerde oplossingen worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 16
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen;

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat genderstereotypen 
worden gereproduceerd, met name in de 
game-industrie en bij het gebruik van 
digitale spraakassistenten; overwegende 
dat het onderwijs, culturele programma’s 
en audiovisuele inhoud fundamentele 
instrumenten vormen voor de bestrijding 
van genderstereotypen;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen;

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen en de 
totstandbrenging van sterke rolmodellen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen;

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen en de 
dichting van de digitale genderkloof;

Or. en
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Amendement 19
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
komt via de taal en beelden die door de 
media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen;

C. overwegende dat 
genderongelijkheid bovendien tot stand 
kan komen via de taal en beelden die door 
de media en via kunstmatig intelligente 
toepassingen worden verspreid; 
overwegende dat het onderwijs, culturele 
programma’s en audiovisuele inhoud 
fundamentele instrumenten vormen voor 
de bestrijding van genderstereotypen;

Or. pl

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

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de wetenschap en 
innovaties baanbrekende voordelen met 
zich mee kunnen brengen, zeker voor 
achtergestelde groepen, zoals vrouwen en 
meisjes in afgelegen gebieden; 
overwegende dat wetenschappelijk 
onderwijs niet alleen van belang is voor 
het verwerven van vaardigheden, het 
vinden van een goede baan en het 
vormgeven van de banen van morgen, 
maar bovendien helpt de 
genderstereotypen te doorbreken die het 
beeld schetsen dat dit domein bij uitstek 
geschikt is voor mannen; overwegende dat 
de wetenschap en wetenschappelijk 
denken ten grondslag liggen aan de 
democratische cultuur, die op zijn beurt 
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van essentieel belang is voor de 
verwezenlijking van gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat kunstmatige 
intelligentie niet mag worden gebruikt om 
op welke manier dan ook de meningen, 
perceptie of vrije wil van personen te 
beïnvloeden;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat vrouwen niet 
alleen als ontwikkelaars, maar ook als 
consumenten sterk ondervertegenwoordigd 
zijn in de sectoren op het gebied van 
kunstmatige intelligentie; overwegende dat 
het volledige potentieel van de 
vaardigheden, kennis en kwalificaties van 
vrouwen in de digitale en ICT-sector, 
alsook op het gebied van kunstmatige 
intelligentie, kan bijdragen aan de 
bevordering van de Europese economie; 
overwegende dat wereldwijd slechts 22 % 
van de mensen die werkzaam zijn op het 
gebied van kunstmatige intelligentie vrouw 
is; overwegende dat het gebrek aan 
betrokkenheid van vrouwen bij de 

D. overwegende dat vrouwen niet 
alleen als vormgevers en ontwikkelaars, 
maar ook als consumenten sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in de sectoren 
op het gebied van kunstmatige 
intelligentie; overwegende dat het 
volledige potentieel van de vaardigheden, 
kennis en kwalificaties van vrouwen in de 
digitale en ICT-sector, alsook op het 
gebied van kunstmatige intelligentie, kan 
bijdragen aan de bevordering van de 
Europese economie; overwegende dat 
wereldwijd slechts 22 % van de mensen die 
werkzaam zijn op het gebied van 
kunstmatige intelligentie vrouw is; 
overwegende dat het gebrek aan 
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ontwikkeling van kunstmatige intelligentie 
niet alleen het risico op vertekening 
vergroot, maar de EU bovendien van 
talenten, visies en middelen berooft en 
daarmee innovatie in de weg staat;

betrokkenheid van vrouwen bij de 
ontwikkeling van kunstmatige intelligentie 
niet alleen het risico op vertekening 
vergroot, maar de EU bovendien van 
talenten, visies en middelen berooft en 
daarmee innovatie in de weg staat; 
overwegende dat genderdiversiteit de 
houding van teams ten aanzien van 
vrouwen evenals de teamprestaties 
bevordert en bovendien het 
innovatiepotentieel van 
overheidsbedrijven en particuliere 
ondernemingen vergroot;

Or. en

Amendement 23
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat vrouwen niet 
alleen als ontwikkelaars, maar ook als 
consumenten sterk ondervertegenwoordigd 
zijn in de sectoren op het gebied van 
kunstmatige intelligentie; overwegende dat 
het volledige potentieel van de 
vaardigheden, kennis en kwalificaties van 
vrouwen in de digitale en ICT-sector, 
alsook op het gebied van kunstmatige 
intelligentie, kan bijdragen aan de 
bevordering van de Europese economie; 
overwegende dat wereldwijd slechts 22 % 
van de mensen die werkzaam zijn op het 
gebied van kunstmatige intelligentie vrouw 
is; overwegende dat het gebrek aan 
betrokkenheid van vrouwen bij de 
ontwikkeling van kunstmatige intelligentie 
niet alleen het risico op vertekening 
vergroot, maar de EU bovendien van 
talenten, visies en middelen berooft en 
daarmee innovatie in de weg staat;

D. overwegende dat vrouwen niet 
alleen als ontwikkelaars, maar ook als 
consumenten sterk ondervertegenwoordigd 
zijn in de sectoren op het gebied van 
kunstmatige intelligentie; overwegende dat 
het volledige potentieel van de 
vaardigheden, kennis en kwalificaties van 
vrouwen in de digitale en ICT-sector, 
alsook op het gebied van kunstmatige 
intelligentie, kan bijdragen aan de 
bevordering van de Europese economie en 
in het kader van die instrumenten het 
bewustzijn kan vergroten over de 
behoeften van vrouwen; overwegende dat 
wereldwijd slechts 22 % van de mensen die 
werkzaam zijn op het gebied van 
kunstmatige intelligentie vrouw is; 
overwegende dat het gebrek aan 
betrokkenheid van vrouwen bij de 
ontwikkeling van kunstmatige intelligentie 
niet alleen het risico op vertekening 
vergroot, maar de EU bovendien van 
talenten, visies en middelen berooft en 
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daarmee innovatie in de weg staat;

Or. pl

Amendement 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat vrouwen niet 
alleen als ontwikkelaars, maar ook als 
consumenten sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in de sectoren 
op het gebied van kunstmatige 
intelligentie; overwegende dat het 
volledige potentieel van de vaardigheden, 
kennis en kwalificaties van vrouwen in de 
digitale en ICT-sector, alsook op het 
gebied van kunstmatige intelligentie, kan 
bijdragen aan de bevordering van de 
Europese economie; overwegende dat 
wereldwijd slechts 22 % van de mensen die 
werkzaam zijn op het gebied van 
kunstmatige intelligentie vrouw is; 
overwegende dat het gebrek aan 
betrokkenheid van vrouwen bij de 
ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie niet alleen het risico op 
vertekening vergroot, maar de EU 
bovendien van talenten, visies en 
middelen berooft en daarmee innovatie in 
de weg staat;

D. overwegende dat het volledige 
potentieel van de vaardigheden, kennis en 
kwalificaties van vrouwen in de digitale en 
ICT-sector, alsook op het gebied van 
kunstmatige intelligentie, kan bijdragen 
aan de bevordering van de Europese 
economie; overwegende dat wereldwijd 
slechts 22 % van de mensen die werkzaam 
zijn op het gebied van kunstmatige 
intelligentie vrouw is; overwegende dat 
wat kunstmatige intelligentie betreft, net 
als in alle andere bedrijfstakken, de 
kwantitatieve positie van vrouwen geen 
essentieel onderzoekscriterium mag 
vormen, maar moet voortvloeien uit de 
vrije keuze van vrouwen om al dan niet 
een beroepsactiviteit uit te oefenen;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat vrouwen niet 
alleen als ontwikkelaars, maar ook als 
consumenten sterk ondervertegenwoordigd 
zijn in de sectoren op het gebied van 
kunstmatige intelligentie; overwegende dat 
het volledige potentieel van de 
vaardigheden, kennis en kwalificaties van 
vrouwen in de digitale en ICT-sector, 
alsook op het gebied van kunstmatige 
intelligentie, kan bijdragen aan de 
bevordering van de Europese economie; 
overwegende dat wereldwijd slechts 22 % 
van de mensen die werkzaam zijn op het 
gebied van kunstmatige intelligentie vrouw 
is; overwegende dat het gebrek aan 
betrokkenheid van vrouwen bij de 
ontwikkeling van kunstmatige intelligentie 
niet alleen het risico op vertekening 
vergroot, maar de EU bovendien van 
talenten, visies en middelen berooft en 
daarmee innovatie in de weg staat;

D. overwegende dat vrouwen niet 
alleen als ontwikkelaars, maar ook als 
consumenten sterk ondervertegenwoordigd 
zijn in de sectoren op het gebied van 
kunstmatige intelligentie; overwegende dat 
het volledige potentieel van de 
vaardigheden, kennis en kwalificaties van 
vrouwen in de digitale en ICT-sector, 
alsook op het gebied van kunstmatige 
intelligentie, evenals hun omscholing, kan 
bijdragen aan de bevordering van de 
Europese economie; overwegende dat 
wereldwijd slechts 22 % van de mensen die 
werkzaam zijn op het gebied van 
kunstmatige intelligentie vrouw is; 
overwegende dat het gebrek aan 
betrokkenheid van vrouwen bij de 
ontwikkeling van kunstmatige intelligentie 
niet alleen het risico op vertekening 
vergroot, maar de EU bovendien van 
talenten, visies en middelen berooft en 
daarmee innovatie in de weg staat;

Or. en

Amendement 26
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat digitale 
spraakassistenten voornamelijk als jonge 
vrouwen worden geprogrammeerd; 
overwegende dat bedrijven winst maken 
door hun klanten te behagen en het 
gebruik van een vrouwelijke stem 
rechtvaardigen door aan te voeren dat 
klanten daaraan de voorkeur geven en dat 
de keuze van een vrouwelijke stem 
daarmee simpelweg meer winst opbrengt; 
overwegende dat deze stelling niet door 
onderzoek wordt gestaafd; overwegende 
dat is aangetoond dat digitale 
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spraakassistenten, zij het in beperkte 
mate, reageren op seksueel intimiderende 
berichten; overwegende dat de reacties 
van spraakassistenten gebaseerd zijn op 
de manier waarop ze zijn 
geprogrammeerd; overwegende dat de 
geprogrammeerde reacties van 
spraakassistenten op seksuele intimidatie 
een seksistisch en vertekend beeld van 
vrouwen in stand houden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de EU zich 
gesteld ziet voor een ongeëvenaard tekort 
aan vrouwen in beroepen en opleidingen 
op het gebied van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM), aangezien de 
Europese bevolking voor 52 % uit 
vrouwen bestaat, maar niettemin slechts 
een op de drie afgestudeerden van STEM-
opleidingen vrouw is; overwegende dat de 
percentages ondanks de positieve trend in 
de betrokkenheid en interesse van 
vrouwen in STEM-opleidingen 
ontoereikend zijn, zeker met het oog op 
het belang van STEM-beroepen in een 
wereld die steeds sterker gedigitaliseerd 
raakt;

Or. en

Amendement 28
Maria-Manuel Leitão-Marques, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner, 
Pina Picierno, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz
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Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat uit ervaringen uit 
het verleden op veel technische gebieden, 
zoals geneeskunde en autoveiligheid, is 
gebleken dat ontwikkelingen en 
innovaties vaak overwegend of alleen op 
mannelijke gegevens zijn gebaseerd en dat 
dit negatieve en soms zelfs dodelijke 
gevolgen heeft gehad voor vrouwen[1]; 
[1] D’Ignazio/Klein, Data Feminism, 
MIT Publications, maart 2020

Or. en

Amendement 29
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat cyberintimidatie 
nog altijd een enorm probleem vormt bij 
de ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie in het onderwijs; 
overwegende dat een aanzienlijk aantal 
mensen tijdens de COVID-19-periode het 
slachtoffer is geworden van nieuwe 
vormen van seksuele en psychologische 
intimidatie op het internet, waaronder in 
de vorm van "Zoom-bombing", stalken en 
internetdreigingen; overwegende dat op 
een groot deel van de werkplekken, met 
inbegrip van de EU-instellingen, geen 
maatregelen zijn genomen om deze 
nieuwe vormen van seksuele en 
psychologische intimidatie aan te pakken;

Or. en
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Amendement 30
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat een op de tien 
vrouwen (10 %) in de Europese Unie 
sinds de leeftijd van vijftien jaar in 
aanraking is geweest met een bepaalde 
vorm van cybergeweld; overwegende dat 
cybergeweld vaak gericht is tegen 
vrouwen die zich durven uit te spreken, 
zoals activisten, vrouwelijke politici en 
andere prominente figuren; overwegende 
dat kunstmatige intelligentie en andere 
opkomende technologieën een belangrijke 
rol kunnen spelen bij de voorkoming van 
cybergeweld tegen vrouwen en meisjes, 
alsook bij voorlichting in dit verband;

Or. en

Amendement 31
Marco Zullo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 
bestaande als nieuwe algoritmen;

1. onderstreept dat in de 
onderwijssector het proces om op 
kunstmatige intelligentie gebaseerde 
producten en diensten in te voeren 
gepaard moet gaan met een traject voor 
herziening en aanpassing van de 
betreffende wetgeving in de sector waarbij 
zowel leerkrachten, lerenden als de 
ruimere samenleving moeten worden 
betrokken en rekening moet worden 
gehouden met hun behoeften, hun reële 
mogelijkheden en de te verwachten 
voordelen om te waarborgen dat 
kunstmatige intelligentie doelbewust en 
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ethisch wordt gebruikt, zodat een 
maximale bescherming van de 
grondrechten wordt gewaarborgd en een 
mens altijd in staat is de beslissingen van 
het systeem in laatste instantie te 
controleren en te corrigeren; is van 
mening dat kunstmatige intelligentie een 
groot potentieel heeft om gendergelijkheid 
te bevorderen, mits korte metten wordt 
gemaakt met bewuste en onbewuste 
vertekening; benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie de beginselen en waarden van 
gelijkheid en non-discriminatie tussen 
mannen en vrouwen moet eerbiedigen; 
onderstreept voorts het belang van een op 
risico gebaseerde benadering en permanent 
toezicht op zowel bestaande als nieuwe 
algoritmen;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 
bestaande als nieuwe algoritmen;

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met de reeds 
bestaande bewuste en onbewuste 
vertekening; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met klem naar gender 
uitgesplitste gegevens te verzamelen om 
bij de invoer van gegevensreeksen 
gelijkheid kunnen te bevorderen; verzoekt 
de Commissie voorts bij de behandeling, 
goedkeuring en tenuitvoerlegging van 
ethische richtsnoeren voor het gebruik 
van kunstmatige intelligentie rekening te 
houden met gendergelijkheid; benadrukt 
dat kunstmatige intelligentie de beginselen 
en waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
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moet eerbiedigen, evenals de beginselen 
en waarden van non-discriminatie van de 
LGBTI+-gemeenschap en mensen die tot 
ethnische minderheden behoren, en met 
name mensen uit de Roma-gemeenschap, 
zwarte mensen, inheemse volkeren en 
gekleurde mensen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering, zowel wat kunstmatig 
intelligente toepassingen betreft als de 
sectoren waarin kunstmatige intelligentie 
wordt gebruikt, naast permanent toezicht 
op zowel bestaande als nieuwe algoritmen;

Or. en

Amendement 33
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 
bestaande als nieuwe algoritmen;

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie het potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, maar dat 
er evenwel verdere, belangrijke 
inspanningen moeten worden geleverd op 
regelgevingsgebied om korte metten te 
maken met bewuste en onbewuste 
vertekening; benadrukt dat kunstmatige 
intelligentie de beginselen en waarden van 
gelijkheid en non-discriminatie tussen 
mannen en vrouwen moet eerbiedigen; 
onderstreept voorts het belang van een 
gedifferentieerde en transparante op 
risico gebaseerde benadering die berust op 
de schade die mogelijk aan personen en 
aan de samenleving kan worden 
berokkend, alsook van permanent toezicht 
op zowel bestaande als nieuwe algoritmen;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 
bestaande als nieuwe algoritmen;

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering, transparantie, 
verantwoordingsplicht en permanent 
toezicht op zowel bestaande als nieuwe 
algoritmen;

Or. en

Amendement 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 
bestaande als nieuwe algoritmen;

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen; benadrukt 
dat kunstmatige intelligentie de beginselen 
en waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 
bestaande als nieuwe algoritmen; is van 
mening dat deze laatste in geen geval en 
op geen enkele manier de vrijheden en de 
vrije wil mogen aantasten;
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Or. fr

Amendement 36
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 
bestaande als nieuwe algoritmen;

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 
bestaande als nieuwe algoritmen, alsook 
het belang van toezicht op de effecten van 
hun werking;

Or. pl

Amendement 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op zowel 

1. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie een groot potentieel heeft om 
gendergelijkheid te bevorderen, mits korte 
metten wordt gemaakt met bewuste en 
onbewuste vertekening; benadrukt dat 
kunstmatige intelligentie de beginselen en 
waarden van gelijkheid en non-
discriminatie tussen mannen en vrouwen 
moet eerbiedigen; onderstreept voorts het 
belang van een op risico gebaseerde 
benadering en permanent toezicht op hun 
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bestaande als nieuwe algoritmen; werking;

Or. pl

Amendement 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat kunstmatige 
intelligentie ten dienste moet staan van de 
gebruikers en in geen geval mag worden 
gebruikt om de perceptie, denkwijze of 
vrije wil van personen op welke manier 
dan ook te veranderen; 

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten, waarbij het belang van bij- en 
omscholing moet worden onderstreept; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
beleidsmaatregelen en richtsnoeren 
inzake overheidsopdrachten in te voeren 
die bedrijven ertoe aanzetten meer 
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vrouwen en meisjes aan te werven voor 
STEM-banen; vraagt de Commissie en de 
lidstaten erop aan te sturen dat ten minste 
een minimumaantal vrouwelijke 
onderzoekers wordt betrokken bij STEM-
projecten en projecten op het gebied van 
kunstmatige intelligentie; spoort de 
Commissie en de lidstaten aan om 
onderwijs-, culturele en audiovisuele 
diensten in te kopen van dienstverleners 
met genderevenwichtige bedrijven;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten; beaamt dat 
genderstereotypering, culturele 
ontmoediging en het gebrek aan 
bekendheid met en bevordering van 
vrouwelijke rolmodellen een 
belemmerend, negatief effect hebben op 
de kansen van meisjes en vrouwen in 
opleidingen, beroepen en 
ondernemerschap op het gebied van ICT, 
STEM en kunstmatige intelligentie, en 
leiden tot discriminatie en minder kansen 
voor vrouwen op de arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 41
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten en op werkplekken in de 
technologiesector een cultuur van 
gendergelijke arbeidsomstandigheden en -
praktijken te bevorderen, hetgeen tevens 
zal leiden tot de ontwikkeling van 
genderdiversere en inclusievere 
technologische producten en toepassingen 
op basis van kunstmatige intelligentie;

Or. en

Amendement 42
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
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en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten; acht het van cruciaal belang 
het aantal vrouwen met een opleiding of 
baan op het gebied van kunstmatige 
intelligentie te vergroten, hetgeen zal 
leiden tot deelname van vrouwen in het 
vormgeven van de werkelijkheid, alsook 
tot een verlaging van het risico in verband 
met het creëren van zogeheten 
"vertekenende algoritmen";

Or. pl

Amendement 43
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, en ter bestrijding van 
seksisme in beroepen die overwegend door 
mannen worden beoefend, zoals beroepen 
op het gebied van kunstmatige 
intelligentie en programmeren; pleit 
bovendien voor de vaststelling van een 
aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

Or. en

Amendement 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten; is van mening dat het feit dat 
mannen en vrouwen verschillende keuzes 
maken, moet worden geëerbiedigd;

Or. fr

Amendement 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
– met bijzondere nadruk op het 
basisonderwijs – en de werkgelegenheid in 
de digitale sector te dichten;

Or. pl

Amendement 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM) en kunstmatige 
intelligentie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

2. pleit voor beleidsmaatregelen ter 
bevordering van de deelname van vrouwen 
aan de domeinen van wetenschap, 
technologie, engineering en wiskunde 
(science, technology, engineering and 
mathematics – STEM), kunstmatige 
intelligentie en de sector van onderzoek 
en innovatie, alsook voor de vaststelling 
van een aanpak op meerdere niveaus om de 
genderkloof in alle lagen van het onderwijs 
en de werkgelegenheid in de digitale sector 
te dichten;

Or. pl

Amendement 47
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Europese Commissie 
uit hoofde van de verplichting tot 
gendermainstreaming en vóór de 
vaststelling van verdere wetgeving of 
beleidsmaatregelen een alomvattende 
genderanalyse te ontwikkelen ter bepaling 
van de potentiële invloed van kunstmatige 
intelligentie in alle sectoren, waaronder in 
de media, in de culturele sector en in het 
onderwijs, om na te gaan wat de risico's 
zijn en aanbevelingen op te stellen voor de 
correctie van eventuele negatieve 
uitkomsten op het gebied van 
gendergelijkheid voor individuen en de 
samenleving in haar geheel;

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. vestigt de aandacht op de 
sectoroverschrijdende aard van 
discriminatie op grond van gender, die 
voortvloeit uit bewuste of onbewuste 
gendervooroordelen en is terug te zien in 
het onderwijs, in de manier waarop 
vrouwen in de media worden 
afgeschilderd en in online- en traditionele 
advertenties, en beklemtoont dat de 
overheids- en private sector de 
verantwoordelijkheid hebben om proactief 
vrouwelijke talenten aan te werven, op te 
leiden en te behouden, en een inclusieve 
bedrijfscultuur te verwezenlijken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de vaststelling van beleid en 
wetgeving rekening te houden met 
kunstmatige intelligentie vanuit het 
oogpunt van gendergelijkheid en zo nodig 
de huidige wetgeving, met inbegrip van 
EU-programma’s, aan te passen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de vaststelling van beleid en 
wetgeving rekening te houden met 
kunstmatige intelligentie vanuit het 
oogpunt van gendergelijkheid en zo nodig 
de huidige wetgeving, met inbegrip van 
EU-programma’s, aan te passen; spoort de 
lidstaten aan om een strategie vast te 
stellen ter bevordering van de 
betrokkenheid van vrouwen bij 
onderzoeken en beroepen op het gebied 
van STEM, ICT en kunstmatige 
intelligentie binnen bestaande nationale 
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strategieën op dit vlak, om 
gendergelijkheid te verwezenlijken; merkt 
op dat deze strategieën gericht moeten zijn 
op de bevordering van gendergelijkheid 
door onder meer de nadruk te leggen op 
opleiding en geschiktheid, een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
gelijke kansen, non-discriminatie op de 
arbeidsmarkt, bewustmaking met 
betrekking tot gendervertekening in alle 
betrokken sectoren, en een betere 
zichtbaarheid van vrouwelijke 
rolmodellen; verzoekt de Commissie met 
klem de genderkloof in beroepen en 
opleidingen op het gebied van STEM, ICT 
en kunstmatige intelligentie aan te pakken 
en hieraan prioriteit toe te kennen in het 
kader van het pakket digitale 
vaardigheden, ter bevordering van de 
aanwezigheid van vrouwen op alle 
onderwijsniveaus, evenals bij de bij- en 
omscholing van de beroepsbevolking;

Or. en

Amendement 50
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de vaststelling van beleid en 
wetgeving rekening te houden met 
kunstmatige intelligentie vanuit het 
oogpunt van gendergelijkheid en zo nodig 
de huidige wetgeving, met inbegrip van 
EU-programma’s, aan te passen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de vaststelling van beleid en 
wetgeving het genderperspectief in 
kunstmatige intelligentie op te nemen en 
systematisch gendereffectbeoordelingen 
uit te voeren; pleit voor de opname van 
gendergelijkheidsdoelstellingen en -
vereisten in toekomstige verordeningen en 
programma's op het gebied van 
kunstmatige intelligentie voor het 
financieren, ontwikkelen en testen van 
kunstmatig intelligente systemen voordat 
ze worden toegepast, om mogelijke 
discriminatie of inbreuken op andere 



AM\1206605NL.docx 33/49 PE652.604v01-00

NL

rechten uit te sluiten; pleit in dit verband 
voor de aanpassing van de huidige 
wetgeving, met inbegrip van EU-
programma’s;

Or. en

Amendement 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de vaststelling van beleid en 
wetgeving rekening te houden met 
kunstmatige intelligentie vanuit het 
oogpunt van gendergelijkheid en zo nodig 
de huidige wetgeving, met inbegrip van 
EU-programma’s, aan te passen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de vaststelling van beleid en 
wetgeving rekening te houden met 
kunstmatige intelligentie vanuit het 
oogpunt van gendergelijkheid;

Or. fr

Amendement 52
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de vaststelling van beleid en 
wetgeving rekening te houden met 
kunstmatige intelligentie vanuit het 
oogpunt van gendergelijkheid en zo nodig 
de huidige wetgeving, met inbegrip van 
EU-programma’s, aan te passen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bij de vaststelling van beleid en 
wetgeving op het gebied van kunstmatige 
intelligentie rekening te houden met 
ethische aspecten, waaronder het 
perspectief van gendergelijkheid, en zo 
nodig de huidige wetgeving, met inbegrip 
van EU-programma’s, aan te passen;

Or. pl
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Amendement 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te voorzien in passende 
financiering voor programma's die tot 
doel hebben meer meisjes en vrouwen aan 
te trekken voor opleidingen en beroepen 
in de STEM-domeinen; dingt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan 
programma's vast te stellen voor de 
financiering van vrouwen en meisjes die 
projecten of bedrijven op het gebied van 
kunstmatige intelligentie starten in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector; vraagt de Commissie 
en de lidstaten genderevenwichtige 
bedrijven in het onderwijs en in de 
culturele en audiovisuele sector 
preferentiële toegang te verlenen tot 
financiering; spoort de Commissie en de 
lidstaten aan na te gaan of er sprake is 
van mannelijke vertekening in de criteria 
die in aanbestedingsprocedures voor het 
onderwijs en de culturele en audiovisuele 
sector worden gehanteerd; benadrukt dat 
de Commissie en de lidstaten moeten 
voorzien in passende financiering voor de 
ontwikkeling van kunstmatig intelligente 
oplossingen ter voorkoming en bestrijding 
van cybergeweld tegen vrouwen en 
meisjes, en ter voorlichting van jongeren;

Or. en

Amendement 54
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent dat producenten van 
oplossingen op het gebied van 
kunstmatige intelligentie hun 
inspanningen moeten opvoeren wat het 
zorgvuldig testen van producten betreft, 
teneinde te anticiperen op potentiële 
fouten die kwetsbare groepen in de 
samenleving kunnen treffen;  roept op tot 
een intensivering van de werkzaamheden 
in verband met een instrument dat 
algoritmen leert verontrustende 
menselijke gedragingen te herkennen, 
waarmee het mogelijk is elementen aan te 
wijzen die het vaakst aanleiding geven tot 
het ontstaan van discriminerende 
mechanismen in de geautomatiseerde 
besluitvormingsprocessen van algoritmen;

Or. pl

Amendement 55
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het belangrijk is 
ervoor te zorgen dat naar behoren 
rekening wordt gehouden met de 
belangen van vrouwen die het slachtoffer 
zijn van verschillende vormen van 
discriminatie, alsook met de belangen van 
gemarginaliseerde en kwetsbare groepen, 
en dat deze belangen in een toekomstig 
regelgevingskader worden behartigd; stelt 
met bezorgdheid vast dat 
gemarginaliseerde groepen door de 
ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie het risico lopen om het 
slachtoffer te worden van nieuwe 
technologische, economische en 
maatschappelijke kloven;
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Or. en

Amendement 56
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. pleit voor specifieke maatregelen 
ter bestrijding van cybergeweld; pleit voor 
bindende wetgevingsmaatregelen ter 
bestrijding van deze vorm van geweld en 
ter ondersteuning van de lidstaten bij de 
ontwikkeling van opleidingsinstrumenten 
voor de politie, het gerechtelijk apparaat 
en de ICT-sector;

Or. en

Amendement 57
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat de documentatie van 
systemen voor het testen van producten op 
het gebied van kunstmatige intelligentie 
openbaar toegankelijk moet zijn, met 
inachtneming van de intellectuele-
eigendomsrechten, opdat niet-
gouvernementele en wetenschappelijke 
organisaties onafhankelijke controles 
kunnen uitvoeren; benadrukt dat 
gebruikers altijd moeten worden 
geïnformeerd over het feit dat er bij het 
nemen van een besluit dat hen aangaat 
gebruik is gemaakt van een algoritme, met 
name als het om een besluit gaat in 
verband met toegang tot uitkeringen of 
een bepaald product;
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Or. pl

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleidsmaatregelen uit te werken 
waarin de genderdimensie volledig in 
aanmerking wordt genomen, zoals 
bewustmakingscampagnes, opleidingen en 
curricula die ertoe dienen om burgers te 
laten zien hoe algoritmen werken en wat ze 
in het dagelijks leven voor ons kunnen 
betekenen;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleidsmaatregelen uit te werken 
waarin de genderdimensie volledig in 
aanmerking wordt genomen, zoals 
bewustmakingscampagnes, opleidingen en 
curricula die ertoe dienen om burgers te 
laten zien hoe algoritmen werken en wat ze 
in het dagelijks leven voor ons kunnen 
betekenen; beklemtoont dat in het 
onderwijs en in de culturele sector 
genderloze beelden van kunstmatige 
intelligentie en robots moeten worden 
gebruikt, tenzij gender om de één of 
andere reden een belangrijke factor is; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan om digitale vaardigheden en 
opleiding op het gebied van kunstmatige 
intelligentie op te nemen in de curricula 
van scholen en voor iedereen verplicht te 
stellen om de digitale genderkloof te 
dichten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleidsmaatregelen uit te werken 

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleidsmaatregelen uit te werken 
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waarin de genderdimensie volledig in 
aanmerking wordt genomen, zoals 
bewustmakingscampagnes, opleidingen en 
curricula die ertoe dienen om burgers te 
laten zien hoe algoritmen werken en wat ze 
in het dagelijks leven voor ons kunnen 
betekenen;

waarin de genderdimensie volledig in 
aanmerking wordt genomen, zoals 
bewustmakingscampagnes, opleidingen en 
curricula die ertoe dienen om burgers te 
laten zien hoe algoritmen werken en wat ze 
in het dagelijks leven voor ons kunnen 
betekenen, en pleit bovendien voor de 
bevordering van gendergelijke 
denkpatronen en arbeidsomstandigheden 
die leiden tot de ontwikkeling van 
inclusievere technologische producten en 
werkomgevingen;

Or. en

Amendement 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleidsmaatregelen uit te werken 
waarin de genderdimensie volledig in 
aanmerking wordt genomen, zoals 
bewustmakingscampagnes, opleidingen 
en curricula die ertoe dienen om burgers 
te laten zien hoe algoritmen werken en wat 
ze in het dagelijks leven voor ons kunnen 
betekenen;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om burgers te laten zien hoe 
algoritmen werken en wat ze in het 
dagelijks leven voor ons kunnen 
betekenen;

Or. fr

Amendement 61
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleidsmaatregelen uit te werken 
waarin de genderdimensie volledig in 

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten maatregelen uit te werken waarin 
de genderdimensie volledig in aanmerking 
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aanmerking wordt genomen, zoals 
bewustmakingscampagnes, opleidingen en 
curricula die ertoe dienen om burgers te 
laten zien hoe algoritmen werken en wat ze 
in het dagelijks leven voor ons kunnen 
betekenen;

wordt genomen, zoals 
bewustmakingscampagnes, opleidingen en 
curricula die ertoe dienen om betrokken 
burgers te laten zien hoe algoritmen 
werken en wat ze in het dagelijks leven 
voor ons kunnen betekenen;

Or. pl

Amendement 62
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. meent dat het voor de 
verwezenlijking van gendergelijkheid van 
essentieel belang is om alomvattende 
seksuele en relationele voorlichting te 
ontwikkelen, waarbij onder meer 
aandacht wordt besteed aan de bestrijding 
van cybergeweld en seksuele intimidatie 
op het internet, alsook van de 
objectivering, hyperseksualisering en 
seksuele uitbuiting van vrouwen op het 
internet;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling en uitrol van 
kunstmatig intelligente toepassingen in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector voor de verzameling 
van preciezere, naar geslacht uitgesplitste 

5. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling en uitrol van 
kunstmatig intelligente toepassingen in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector voor de verzameling 
van preciezere, naar gender uitgesplitste 
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gegevens en voor de toepassing van 
moderne, machinaal lerende 
correctietechnieken om stereotype 
gendervertekening, die negatieve gevolgen 
kan hebben, in voorkomend geval te 
corrigeren;

gegevens en voor de toepassing van 
moderne, machinaal lerende 
correctietechnieken om stereotype 
gendervertekening, die negatieve gevolgen 
kan hebben, in voorkomend geval te 
corrigeren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het effect te beoordelen van het 
overheidsbeleid dat is ingevoerd ter 
opname van de genderdimensie door de 
verzamelde gegevens te analyseren; 
onderstreept hoe belangrijk het is om 
bij de ontwikkeling van kunstmatige 
intelligentie niet-vertekende, niet-
discriminerende en genderbewuste 
gegevens te gebruiken; benadrukt dat 
ervoor moet worden gezorgd dat er geen 
vrouwen en vrouwenlevens worden 
benadeeld bij de vormgeving en het 
gebruik van kunstmatige intelligentie in 
het onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling en uitrol van 
kunstmatig intelligente toepassingen in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector voor de verzameling 
van preciezere, naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en voor de toepassing van 
moderne, machinaal lerende 
correctietechnieken om stereotype 
gendervertekening, die negatieve gevolgen 
kan hebben, in voorkomend geval te 
corrigeren;

5. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling en uitrol van 
kunstmatig intelligente toepassingen in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector voor de verzameling 
van preciezere, naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en voor de toepassing van 
moderne, machinaal lerende 
correctietechnieken om stereotype 
gendervertekening, die negatieve gevolgen 
kan hebben, in voorkomend geval te 
corrigeren; beklemtoont dat de 
verschillende soorten vooroordelen 
waaraan kunstmatige intelligentie wordt 
onderworpen, zoals vooroordelen op 
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grond van gender, ras en seksuele 
geaardheid, als gevolg van reeds 
inherente menselijke vooroordelen, ten 
grondslag liggen aan de zwakste punten 
van kunstmatige intelligentie;

Or. en

Amendement 65
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling en uitrol van 
kunstmatig intelligente toepassingen in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector voor de verzameling 
van preciezere, naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en voor de toepassing van 
moderne, machinaal lerende 
correctietechnieken om stereotype 
gendervertekening, die negatieve gevolgen 
kan hebben, in voorkomend geval te 
corrigeren;

5. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling en uitrol van 
kunstmatig intelligente toepassingen in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector voor de verzameling 
van preciezere, naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en andere gegevens met 
betrekking tot gelijkheid, en voor de 
toepassing van moderne, machinaal lerende 
correctietechnieken om stereotype 
gendervertekening, die negatieve gevolgen 
kan hebben, in voorkomend geval te 
corrigeren; benadrukt de noodzaak van 
volledige, betrouwbare en actuele 
gegevens en beklemtoont dat de 
beschikbaarheid daarvan en toegang 
daartoe voorwaarden moeten zijn voor de 
installatie van met behulp van 
kunstmatige intelligentie verbeterde 
systemen voor gegevensanalyse;

Or. en

Amendement 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling en uitrol van 
kunstmatig intelligente toepassingen in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector voor de verzameling 
van preciezere, naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en voor de toepassing van 
moderne, machinaal lerende 
correctietechnieken om stereotype 
gendervertekening, die negatieve gevolgen 
kan hebben, in voorkomend geval te 
corrigeren;

5. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling en uitrol van 
kunstmatig intelligente toepassingen in het 
onderwijs en in de culturele en 
audiovisuele sector voor de verzameling 
van preciezere, naar geslacht uitgesplitste 
gegevens en voor de toepassing van 
moderne, machinaal lerende technieken 
om vertekening in voorkomend geval te 
corrigeren;

Or. fr

Amendement 67
Marco Zullo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt gezien de hoge 
gevoeligheid van gegevens over 
leerlingen, studenten en andere lerenden 
dat er passende 
conformiteitsbeoordelingen nodig zijn om 
te controleren en zeker te stellen dat alle 
voorschriften met betrekking tot 
toepassingen met een hoge risicograad 
worden nageleefd, met inbegrip van de 
vereisten op het gebied van tests, 
inspecties en certificering; benadrukt dat 
datasets die gebruikt worden om systemen 
op het gebied van kunstmatige 
intelligentie te trainen, moeten worden 
herzien om ervoor te zorgen dat ze 
betrouwbaar en nauwkeurig zijn en te 
voorkomen dat genderstereotypen en 
andere vooroordelen op grond van 
geslacht, etnische afkomst, ras, religie of 
geloof, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid worden versterkt;

Or. it
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Amendement 68
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. merkt op dat, met het oog op de 
analyse van de gevolgen van 
algoritmische systemen voor burgers, de 
toegang tot gegevens moet worden 
uitgebreid tot passende partijen, met name 
onafhankelijke onderzoekers, media en 
maatschappelijke organisaties, met 
volledige inachtneming van de EU-
regelgeving inzake gegevensbescherming 
en privacy;

Or. en

Amendement 69
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie het 
onderwijs op te nemen in het 
regelgevingskader voor kunstmatig 
intelligente toepassingen met een hoge 
risicograad, aangezien moet worden 
gegarandeerd dat het onderwijs blijft 
bijdragen aan het algemeen belang en 
gezien de hoge gevoeligheid van gegevens 
met betrekking tot leerlingen, studenten 
en andere lerenden; benadrukt dat zowel 
leerkrachten, lerenden als de ruimere 
samenleving moeten worden betrokken bij 
de inzet van deze producten en diensten in 
het onderwijs en dat rekening moet 
worden gehouden met hun noden en de te 
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verwachten voordelen om te waarborgen 
dat kunstmatige intelligentie doelbewust 
en ethisch wordt gebruikt;

Or. en

Amendement 70
Marco Zullo

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is bezorgd over het gebruik, in 
bepaalde lokale omstandigheden, van 
kunstmatig intelligente toepassingen voor 
biometrische identificatie op afstand; 
herinnert eraan dat de inzet van 
indringende bewakingstechnologieën, met 
name in sectoren met een hoge 
risicograad zoals het onderwijs, in strijd 
kan zijn met de grondrechten, aangezien 
gevoelige gegevens worden gebruikt;

Or. it

Amendement 71
Gwendoline Delbos-Corfield
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie het 
gebruik van EU-programma's zoals 
Horizon Europa, Digitaal Europa en 
Erasmus+ aan te sporen ter bevordering 
van multidisciplinair onderzoek, 
proefprojecten, experimenten, de 
ontwikkeling van hulpmiddelen, met 
inbegrip van opleidingen, voor het 
opsporen van gendervertekening in 
kunstmatige intelligentie, en 
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bewustmakingscampagnes voor het grote 
publiek;

Or. en

Amendement 72
Marco Zullo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beklemtoont dat verschillende 
teams van ontwikkelaars en ingenieurs 
moeten samenwerken met de belangrijkste 
actoren in het onderwijs en in de culturele 
en audiovisuele sector om te voorkomen 
dat gender- en culturele vertekening 
onbedoeld doordringen tot kunstmatig 
intelligente algoritmen, systemen en 
toepassingen.

6. beklemtoont dat verschillende 
teams van ontwikkelaars en ingenieurs 
moeten samenwerken met de belangrijkste 
actoren in het onderwijs en in de culturele 
en audiovisuele sector om te voorkomen 
dat gender- en culturele vertekening 
onbedoeld doordringen tot kunstmatig 
intelligente algoritmen, systemen en 
toepassingen; roept de Commissie op de 
pluraliteit van de referentietheorieën die 
als basis dienen voor de ontwikkeling van 
systemen op het gebied van kunstmatige 
intelligentie te bewaren en te bevorderen.

Or. it

Amendement 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beklemtoont dat verschillende 
teams van ontwikkelaars en ingenieurs 
moeten samenwerken met de belangrijkste 
actoren in het onderwijs en in de culturele 
en audiovisuele sector om te voorkomen 
dat gender- en culturele vertekening 
onbedoeld doordringen tot kunstmatig 
intelligente algoritmen, systemen en 
toepassingen.

6. beklemtoont dat de vrijheid van 
arbeid en van opleiding niet mogen 
worden ingeperkt door bindende 
beleidsmaatregelen op het gebied van 
arbeid, zoals verplichte quota op basis van 
gelijk welke criteria, met name op grond 
van geslacht;
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Or. fr

Amendement 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beklemtoont dat verschillende 
teams van ontwikkelaars en ingenieurs 
moeten samenwerken met de belangrijkste 
actoren in het onderwijs en in de culturele 
en audiovisuele sector om te voorkomen 
dat gender- en culturele vertekening 
onbedoeld doordringen tot kunstmatig 
intelligente algoritmen, systemen en 
toepassingen.

6. beklemtoont dat verschillende 
teams van ontwikkelaars en ingenieurs 
moeten samenwerken met de belangrijkste 
actoren in het onderwijs en in de culturele 
en audiovisuele sector om te voorkomen 
dat gender-, culturele en elke andere vorm 
van vertekening onbedoeld doordringen tot 
kunstmatig intelligente algoritmen, 
systemen en toepassingen.

Or. pl

Amendement 75
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beklemtoont dat verschillende 
teams van ontwikkelaars en ingenieurs 
moeten samenwerken met de belangrijkste 
actoren in het onderwijs en in de culturele 
en audiovisuele sector om te voorkomen 
dat gender- en culturele vertekening 
onbedoeld doordringen tot kunstmatig 
intelligente algoritmen, systemen en 
toepassingen.

6. beklemtoont dat verschillende 
teams van ontwikkelaars en ingenieurs 
moeten samenwerken met de belangrijkste 
actoren in het onderwijs en in de culturele 
en audiovisuele sector om te voorkomen 
dat een reeks maatschappelijke 
vooroordelen (onder meer op grond van 
geslacht, cultuur, huidskleur) onbedoeld 
doordringen tot kunstmatig intelligente 
algoritmen, systemen en toepassingen.

Or. pl

Amendement 76
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Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat werknemers en 
leerkrachten die zich bezighouden met 
kunstmatige intelligentie moeten worden 
opgeleid om ervoor te zorgen dat 
genderdiscriminerende praktijken op de 
werkvloer en in het onderwijs beter 
kunnen worden opgespoord en 
gecorrigeerd; onderstreept voorts dat ook 
ontwikkelaars van kunstmatig intelligente 
systemen en toepassingen moeten worden 
opgeleid om ervoor te zorgen dat seksisme 
en genderkwesties kunnen worden 
opgespoord en verholpen in de systemen 
en toepassingen die zij ontwikkelen, en 
om duidelijke verantwoordelijkheden vast 
te stellen binnen bedrijven en 
onderwijsinstellingen, om ervoor te 
zorgen dat deze vrij zijn van discriminatie 
en seksisme op grond van gender;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat algoritmen en 
kunstmatige intelligentie ethisch moeten 
worden ontworpen en geen tekenen van 
vertekening mogen vertonen; wijst erop 
dat mediaorganisaties in kennis moeten 
worden gesteld van de hoofdparameters 
van op algoritmen gebaseerde kunstmatig 
intelligente systemen die bepalen welke 
zoekresultaten worden weergegeven en in 
welke volgorde deze worden weergegeven 
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op platforms van derden; merkt voorts op 
dat ook gebruikers in kennis moeten 
worden gesteld van het eventuele gebruik 
van kunstmatige intelligentie bij de 
besluitvorming van diensten waarvan zij 
gebruikmaken, en dat zij in de 
gelegenheid moeten worden gesteld om 
hun privacyvoorkeuren direct op het 
niveau van de dienstverlener op een 
transparante, begrijpelijke manier in te 
stellen;

Or. en

Amendement 78
Jadwiga Wiśniewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat zorgvuldigheid met 
betrekking tot het wegnemen van 
vooroordelen en discriminatie ten aanzien 
van specifieke groepen, waaronder 
genderstereotypen, geen rem mag zetten 
op technologische vooruitgang; 

Or. pl

Amendement 79
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie 
financiering te ondersteunen voor 
onderzoek dat tot doel heeft de oorzaken 
van de onderschattende reacties van 
digitale spraakassistenten op seksuele 
intimidatie op te sporen en uit te bannen 
om een eind te maken aan de 
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standaardprogrammering van digitale 
spraakassistenten als vrouwen en om de 
ontwikkeling van genderneutrale 
spraakassistenten te stimuleren;

Or. en

Amendement 80
Silvia Modig

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. betreurt het dat in de 
afgelopen periode op het overgrote deel 
van de werkplekken, met inbegrip van de 
EU-instellingen, geen maatregelen zijn 
genomen om nieuwe vormen van 
intimidatie aan te pakken; dringt erop aan 
dat de EU-instellingen en alle andere 
werkplekken onmiddellijk hun 
personeelsmaatregelen aanpassen om 
ervoor te zorgen dat deze zowel oude als 
nieuwe vormen van online-intimidatie 
omvatten, onder meer door een 
omvattende enquête op te zetten over de 
arbeidsomstandigheden tijdens deze 
periode, evenals verplichte opleidingen 
over de bestrijding van seksuele 
intimidatie en een noodnummer voor 
slachtoffers van alle vormen van 
intimidatie.

Or. en


