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

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym;

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym, a także w rozwoju 
technologii przełomowych takich jak 
sztuczna inteligencja;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym;

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym, czyli w głównych 
kanałach zmiany postaw i przełamywania 
stereotypów;

Or. en
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Poprawka 3
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym;

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci i poszanowanie 
różnic między płciami jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym;

Or. fr

Poprawka 4
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym;

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, również w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym;

Or. pl

Poprawka 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw A
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Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym;

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie w unijnych strategiach 
politycznych, szczególnie w dziedzinie 
edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym;

Or. fr

Poprawka 6
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że sztuczna 
inteligencja (SI) i cyfryzacja w zasadniczy 
sposób zmieniają naszą rzeczywistość i że 
podstawa, na której są one obecnie 
kształtowane i regulowane, będzie miała 
duży wpływ na nasze przyszłe 
społeczeństwa; mając na uwadze, że brak 
różnorodności w kontekście 
projektowania i finansowania SI 
powoduje skupianie coraz większej ilości 
siły i kapitału w rękach wybranej 
podgrupy ludzi, do której przynależą 
głównie biali, zamożni mężczyźni z 
wyższym wykształceniem i w której kobiety 
i grupy dyskryminowane są 
niedostatecznie reprezentowane; mając na 
uwadze, że rozwój SI w takich 
okolicznościach jest obarczony dużym 
ryzykiem utrwalania lub nawet 
zwiększania nierówności płci i innych 
różnic; mając na uwadze, że konieczne 
jest opowiedzenie się za podejściem 
ukierunkowanym na człowieka, które 
będzie zakorzenione w prawach człowieka 
oraz etycznym rozwoju i 
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wykorzystywaniu SI;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci jest podstawową 
zasadą Unii Europejskiej zapisaną w 
traktatach, która powinna znaleźć 
odzwierciedlenie we wszystkich unijnych 
strategiach politycznych, szczególnie w 
dziedzinie edukacji, kultury i sektorze 
audiowizualnym, a także w rozwoju 
technologii przełomowych takich jak 
sztuczna inteligencja; mając na uwadze, 
że istotne uprzedzenia dotyczące płci 
nadal występują w istniejących normach 
społecznych w takich sektorach jak sektor 
edukacji, kultury i sektor audiowizualny;

Or. en

Poprawka 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówności i 
dyskryminacja ze względu na płeć zostały 
powielone poprzez projektowanie, 
wprowadzanie i wykorzystywanie 
systemów sztucznej inteligencji (SI); 
mając na uwadze, że niekompletne 
zestawy danych i błędne uprzedzenia 

skreśla się
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mogą wypaczyć rozumowanie systemu SI i 
zagrozić równości płci w społeczeństwie;

Or. fr

Poprawka 9
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówności i 
dyskryminacja ze względu na płeć zostały 
powielone poprzez projektowanie, 
wprowadzanie i wykorzystywanie 
systemów sztucznej inteligencji (SI); mając 
na uwadze, że niekompletne zestawy 
danych i błędne uprzedzenia mogą 
wypaczyć rozumowanie systemu SI i 
zagrozić równości płci w społeczeństwie;

B. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn, stereotypy 
oraz kumulacja dyskryminacji ze względu 
na rasę, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, orientację seksualną, 
tożsamość i ekspresję płciową, religię lub 
światopogląd, status miejsca zamieszkania 
i niepełnosprawność zostały powielone 
poprzez projektowanie, wprowadzanie i 
wykorzystywanie systemów sztucznej 
inteligencji (SI); mając na uwadze, że 
niekompletne i niepoprawne zestawy 
danych i błędne uprzedzenia wypaczają 
rozumowanie systemu SI i mogą 
spowodować, że algorytmy uczenia się 
maszyn będą generować błędne wyniki, i 
w ten sposób będą zagrażać równości płci 
w społeczeństwie; mając na uwadze, że 
dane dotyczące grup w niekorzystnej 
sytuacji i międzysektorowych form 
dyskryminacji są z reguły niekompletne 
albo nawet nie istnieją; mając na uwadze, 
że walka z takimi uprzedzeniami wymaga 
większej czujności, rozwiązań 
technicznych i opracowania jasnych 
wymogów dotyczących uczciwości, 
odpowiedzialności i przejrzystości;

Or. en

Poprawka 10
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Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówności i 
dyskryminacja ze względu na płeć zostały 
powielone poprzez projektowanie, 
wprowadzanie i wykorzystywanie 
systemów sztucznej inteligencji (SI); mając 
na uwadze, że niekompletne zestawy 
danych i błędne uprzedzenia mogą 
wypaczyć rozumowanie systemu SI i 
zagrozić równości płci w społeczeństwie;

B. mając na uwadze, że systemy 
sztucznej inteligencji są w coraz większym 
stopniu projektowane w formie zbliżonej 
do inteligencji ludzkiej, na co wpływa 
również nasze wyobrażenie o równości 
płci; mając na uwadze, że projektanci SI 
modyfikują systemy SI na podstawie 
swoich własnych sposobów postrzegania i 
własnego bogactwa doświadczeń; mając 
na uwadze, że projektanci systemów i 
aplikacji SI często mają podobne 
wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 
są w przeważającej mierze mężczyznami, 
zwykle są dobrze opłacani i często 
ukończyli takie same szkolenia 
techniczne; mając na uwadze, że udział 
kobiet i mniejszości w rozwoju systemów 
sztucznej inteligencji jest bardzo niski; 
mając na uwadze, że nierówności i 
dyskryminacja ze względu na płeć zostały 
powielone poprzez projektowanie, 
wprowadzanie i wykorzystywanie 
systemów sztucznej inteligencji (SI); mając 
na uwadze, że niekompletne zestawy 
danych i błędne uprzedzenia mogą 
wypaczyć rozumowanie systemu SI i 
zagrozić równości płci w społeczeństwie;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówności i B. mając na uwadze, że sektor mediów 
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dyskryminacja ze względu na płeć zostały 
powielone poprzez projektowanie, 
wprowadzanie i wykorzystywanie 
systemów sztucznej inteligencji (SI); mając 
na uwadze, że niekompletne zestawy 
danych i błędne uprzedzenia mogą 
wypaczyć rozumowanie systemu SI i 
zagrozić równości płci w społeczeństwie;

i sektor kultury mają znaczący wpływ na 
kształtowanie przekonań i wartości ludzi 
oraz sposobów postrzegania przez nich 
rzeczywistości, a tym samym mogą 
utrwalać i wzmacniać nierówności i 
dyskryminację ze względu na płeć poprzez 
ich powielanie przy projektowaniu, 
wprowadzaniu i wykorzystywaniu 
systemów sztucznej inteligencji (SI); mając 
na uwadze, że niekompletne zestawy 
danych, brak danych segregowanych 
według kryterium płci i błędne 
uprzedzenia mogą wypaczyć 
przetwarzanie danych w systemie SI i 
zagrozić równości płci w społeczeństwie 
przez dalsze pogłębianie już istniejących 
negatywnych norm i stereotypów 
dotyczących płci;

Or. en

Poprawka 12
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówności i 
dyskryminacja ze względu na płeć zostały 
powielone poprzez projektowanie, 
wprowadzanie i wykorzystywanie 
systemów sztucznej inteligencji (SI); mając 
na uwadze, że niekompletne zestawy 
danych i błędne uprzedzenia mogą 
wypaczyć rozumowanie systemu SI i 
zagrozić równości płci w społeczeństwie;

B. mając na uwadze, że nierówności i 
dyskryminacja ze względu na płeć są 
często niezamierzenie powielane poprzez 
projektowanie, wprowadzanie i 
wykorzystywanie systemów sztucznej 
inteligencji (SI), które są oparte na 
niedojrzałych algorytmach, kontekstach 
społecznych, w których te algorytmy są 
wykorzystywane, m.in. na historycznych 
danych wejściowych; mając na uwadze, że 
niekompletne bądź historyczne zestawy 
danych, obciążone uprzedzeniami, i błędne 
algorytmy mogą wypaczyć rozumowanie 
systemu SI i zagrozić równości płci w 
społeczeństwie;

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

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że nierówności i 
dyskryminacja ze względu na płeć zostały 
powielone poprzez projektowanie, 
wprowadzanie i wykorzystywanie 
systemów sztucznej inteligencji (SI); mając 
na uwadze, że niekompletne zestawy 
danych i błędne uprzedzenia mogą 
wypaczyć rozumowanie systemu SI i 
zagrozić równości płci w społeczeństwie;

B. mając na uwadze, że nierówności i 
dyskryminacja ze względu na płeć zostały 
powielone poprzez projektowanie, 
wprowadzanie, rozwój i wykorzystywanie 
systemów sztucznej inteligencji (SI); mając 
na uwadze, że niekompletne zestawy 
danych i błędne uprzedzenia mogą 
wypaczyć rozumowanie systemu SI i 
zagrozić osiągnięciu równości płci w 
społeczeństwie;

Or. en

Poprawka 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne 
stanowią podstawowe narzędzie 
zwalczania stereotypów dotyczących płci;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 15
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Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne stanowią 
podstawowe narzędzie zwalczania 
stereotypów dotyczących płci;

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne stanowią 
podstawowe narzędzie zwalczania 
stereotypów dotyczących płci i że w 
związku z tym przed wdrożeniem 
zautomatyzowanych rozwiązań dla tych 
kluczowych sektorów społeczeństwa 
należy wprowadzić jasne zasady 
monitorowania oraz ramy etyczne i 
regulacyjne;

Or. en

Poprawka 16
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne stanowią 
podstawowe narzędzie zwalczania 
stereotypów dotyczących płci;

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że stereotypy dotyczące płci są 
powielane, zwłaszcza w sektorze gier oraz 
w użytkowaniu cyfrowych asystentów 
głosowych; mając na uwadze, że edukacja, 
programy kulturalne i treści audiowizualne 
stanowią podstawowe narzędzie 
zwalczania stereotypów dotyczących płci;
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Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne stanowią 
podstawowe narzędzie zwalczania 
stereotypów dotyczących płci;

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne stanowią 
podstawowe narzędzie zwalczania 
stereotypów dotyczących płci i tworzenia 
silnych wzorców do naśladowania;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne stanowią 
podstawowe narzędzie zwalczania 
stereotypów dotyczących płci;

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne stanowią 
podstawowe narzędzie zwalczania 
stereotypów dotyczących płci i eliminacji 
przepaści cyfrowej między płciami;

Or. en
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Poprawka 19
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn są również 
tworzone i powielane za pomocą języka i 
obrazów rozpowszechnianych przez media 
oraz aplikacje opierające się na SI; mając 
na uwadze, że edukacja, programy 
kulturalne i treści audiowizualne stanowią 
podstawowe narzędzie zwalczania 
stereotypów dotyczących płci;

C. mając na uwadze, że różnice w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn mogą być 
również tworzone i powielane za pomocą 
języka i obrazów rozpowszechnianych 
przez media oraz aplikacje opierające się 
na SI; mając na uwadze, że edukacja, 
programy kulturalne i treści audiowizualne 
stanowią podstawowe narzędzie 
zwalczania stereotypów dotyczących płci;

Or. pl

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

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nauka i 
innowacje mogą przynieść korzyści 
zmieniające życie, zwłaszcza dla tych, 
którzy najbardziej pozostają w tyle, na 
przykład dla kobiet i dziewcząt 
mieszkających w regionach oddalonych; 
mając na uwadze, że edukacja w 
dziedzinie nauk ścisłych jest istotna dla 
zdobycia umiejętności, godnej pracy i 
przyszłościowych zawodów, a także dla 
przełamania stereotypów dotyczących płci, 
według których dziedzina ta jest 
stereotypowo męska; mając na uwadze, że 
nauka i naukowy sposób myślenia są 
kluczowe dla kultury demokratycznej, 
która z kolei ma zasadnicze znaczenie dla 
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umacniania równości płci;

Or. en

Poprawka 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nie należy 
wykorzystywać SI do wpływania w 
jakikolwiek sposób na opinie, 
postrzeganie lub wolną wolę jednostek;

Or. fr

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

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że kobiety są 
zdecydowanie niewystarczająco 
reprezentowane w sektorach SI, zarówno 
jako twórczynie, jak i konsumentki; mając 
na uwadze, że pełen potencjał kobiet w 
zakresie umiejętności, wiedzy i 
kwalifikacji w dziedzinie technologii 
cyfrowych, SI oraz TIK (informacja, 
komunikacja i technologia) może 
przyczynić się do ożywienia gospodarki 
europejskiej; mając na uwadze, że jedynie 
22 % specjalistów w dziedzinie SI to 
kobiety; mając na uwadze, że brak kobiet 
w pracach nad rozwojem SI nie tylko 
zwiększa ryzyko stronniczości, ale także 
pozbawia UE talentu, wizji i zasobów, a 
tym samym stanowi przeszkodę dla 

D. mając na uwadze, że kobiety są 
zdecydowanie niewystarczająco 
reprezentowane w sektorach SI, zarówno 
jako twórczynie i programistki, jak i 
konsumentki; mając na uwadze, że pełen 
potencjał kobiet w zakresie umiejętności, 
wiedzy i kwalifikacji w dziedzinie 
technologii cyfrowych, SI oraz TIK 
(informacja, komunikacja i technologia) 
może przyczynić się do ożywienia 
gospodarki europejskiej; mając na uwadze, 
że jedynie 22 % specjalistów w dziedzinie 
SI to kobiety; mając na uwadze, że brak 
kobiet w pracach nad rozwojem SI nie 
tylko zwiększa ryzyko stronniczości, ale 
także pozbawia UE talentu, wizji i 
zasobów, a tym samym stanowi 
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innowacji; przeszkodę dla innowacji; mając na 
uwadze, że różnorodność płci wzmacnia 
poglądy płci żeńskiej w zespołach i 
zwiększa wydajność zespołów oraz sprzyja 
wykorzystywaniu potencjału 
innowacyjności w przedsiębiorstwach 
publicznych i prywatnych;

Or. en

Poprawka 23
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że kobiety są 
zdecydowanie niewystarczająco 
reprezentowane w sektorach SI, zarówno 
jako twórczynie, jak i konsumentki; mając 
na uwadze, że pełen potencjał kobiet w 
zakresie umiejętności, wiedzy i 
kwalifikacji w dziedzinie technologii 
cyfrowych, SI oraz TIK (informacja, 
komunikacja i technologia) może 
przyczynić się do ożywienia gospodarki 
europejskiej; mając na uwadze, że jedynie 
22 % specjalistów w dziedzinie SI to 
kobiety; mając na uwadze, że brak kobiet 
w pracach nad rozwojem SI nie tylko 
zwiększa ryzyko stronniczości, ale także 
pozbawia UE talentu, wizji i zasobów, a 
tym samym stanowi przeszkodę dla 
innowacji;

D. mając na uwadze, że kobiety są 
zdecydowanie niewystarczająco 
reprezentowane w sektorach SI, zarówno 
jako twórczynie, jak i konsumentki; mając 
na uwadze, że pełen potencjał kobiet w 
zakresie umiejętności, wiedzy i 
kwalifikacji w dziedzinie technologii 
cyfrowych, SI oraz TIK (informacja, 
komunikacja i technologia) może 
przyczynić się do ożywienia gospodarki 
europejskiej oraz uwrażliwić te narzędzia 
na potrzeby kobiet; mając na uwadze, że 
jedynie 22 % specjalistów w dziedzinie SI 
to kobiety; mając na uwadze, że brak 
kobiet w pracach nad rozwojem SI nie 
tylko zwiększa ryzyko stronniczości, ale 
także pozbawia UE talentu, wizji i 
zasobów, a tym samym stanowi 
przeszkodę dla innowacji;

Or. pl

Poprawka 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Motyw D
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Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że kobiety są 
zdecydowanie niewystarczająco 
reprezentowane w sektorach SI, zarówno 
jako twórczynie, jak i konsumentki; mając 
na uwadze, że pełen potencjał kobiet w 
zakresie umiejętności, wiedzy i 
kwalifikacji w dziedzinie technologii 
cyfrowych, SI oraz TIK (informacja, 
komunikacja i technologia) może 
przyczynić się do ożywienia gospodarki 
europejskiej; mając na uwadze, że jedynie 
22 % specjalistów w dziedzinie SI to 
kobiety; mając na uwadze, że brak kobiet 
w pracach nad rozwojem SI nie tylko 
zwiększa ryzyko stronniczości, ale także 
pozbawia UE talentu, wizji i zasobów, a 
tym samym stanowi przeszkodę dla 
innowacji;

D. mając na uwadze, że pełen 
potencjał kobiet w zakresie umiejętności, 
wiedzy i kwalifikacji w dziedzinie 
technologii cyfrowych, SI oraz TIK 
(informacja, komunikacja i technologia) 
może przyczynić się do ożywienia 
gospodarki europejskiej; mając na uwadze, 
że 22 % specjalistów w dziedzinie SI to 
kobiety; mając na uwadze, że w dziedzinie 
sztucznej inteligencji, podobnie jak we 
wszystkich sektorach działalności, liczba 
kobiet nie powinna być zasadniczym 
kryterium analizy, gdyż ich udział w tej 
dziedzinie powinien wynikać ze 
swobodnego wyboru;

Or. fr

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

Projekt opinii
Motyw D

Projekt opinii Poprawka

D. mając na uwadze, że kobiety są 
zdecydowanie niewystarczająco 
reprezentowane w sektorach SI, zarówno 
jako twórczynie, jak i konsumentki; mając 
na uwadze, że pełen potencjał kobiet w 
zakresie umiejętności, wiedzy i 
kwalifikacji w dziedzinie technologii 
cyfrowych, SI oraz TIK (informacja, 
komunikacja i technologia) może 
przyczynić się do ożywienia gospodarki 
europejskiej; mając na uwadze, że jedynie 
22 % specjalistów w dziedzinie SI to 
kobiety; mając na uwadze, że brak kobiet 
w pracach nad rozwojem SI nie tylko 

D. mając na uwadze, że kobiety są 
zdecydowanie niewystarczająco 
reprezentowane w sektorach SI, zarówno 
jako twórczynie, jak i konsumentki; mając 
na uwadze, że pełen potencjał kobiet w 
zakresie umiejętności, wiedzy i 
kwalifikacji w dziedzinie technologii 
cyfrowych, SI oraz TIK (informacja, 
komunikacja i technologia) wraz z ich 
przekwalifikowaniem może przyczynić się 
do ożywienia gospodarki europejskiej; 
mając na uwadze, że jedynie 22 % 
specjalistów w dziedzinie SI to kobiety; 
mając na uwadze, że brak kobiet w pracach 
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zwiększa ryzyko stronniczości, ale także 
pozbawia UE talentu, wizji i zasobów, a 
tym samym stanowi przeszkodę dla 
innowacji;

nad rozwojem SI nie tylko zwiększa 
ryzyko stronniczości, ale także pozbawia 
UE talentu, wizji i zasobów, a tym samym 
stanowi przeszkodę dla innowacji;

Or. en

Poprawka 26
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że głosy 
programowane w cyfrowych asystentach 
głosowych to głównie głosy młodych 
kobiet; mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa czerpią zysk z 
dogadzania klientom i uzasadniają użycie 
głosu kobiecego tym, że klienci preferują 
głos kobiecy i że użycie głosu kobiecego 
pozwala im osiągnąć większy zysk; mając 
na uwadze, że wyniki badań nie 
potwierdzają tego stanowiska; mając na 
uwadze, że wykazano, iż cyfrowi asystenci 
głosowi często w mniejszym stopniu 
odpowiadają na wiadomości 
porównywalne do molestowania 
seksualnego; mając na uwadze, że reakcje 
asystentów głosowych na molestowanie 
seksualne opierają się na ich 
programowaniu; mając na uwadze, że 
zaprogramowane reakcje asystentów 
głosowych na molestowanie seksualne 
utrwalają seksistowski i zniekształcony 
wizerunek kobiet;

Or. en

Poprawka 27
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Radka Maxová, Abir 
Al-Sahlani, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos
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Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że UE boryka 
się z niespotykanym niedoborem kobiet w 
zawodach i edukacji w zakresie nauk 
przyrodniczych, technologii, inżynierii i 
matematyki (STEM), jako że kobiety 
stanowią 52 % populacji europejskiej, a 
tylko jedna trzecia absolwentów STEM to 
kobiety; mając na uwadze, że pomimo 
pozytywnego trendu w udziale kobiet w 
edukacji w zakresie STEM oraz mimo ich 
zainteresowania tymi dziedzinami 
edukacji odsetek kobiet w edukacji w 
zakresie STEM jest nadal niedostateczny, 
zwłaszcza jeśli uwzględni się znaczenie 
zawodów z grupy STEM w coraz bardziej 
scyfryzowanym świecie;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw D a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Da. mając na uwadze, że wcześniejsze 
doświadczenia w wielu obszarach 
technicznych takich jak medycyna i 
projektowanie samochodowych systemów 
bezpieczeństwa oraz w innych podobnych 
obszarach pokazują, że opracowywane 
rozwiązania i innowacje często opierają 
się głównie lub wyłącznie na danych o 
mężczyznach, co ma negatywne skutki, w 
tym skutki śmiertelne, dla kobiet[1];
[1] D’Ignazio/Klein, Data Feminism 
[Feminizm danych], MIT Publications, 
marzec 2020 r.
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Or. en

Poprawka 29
Silvia Modig

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że cybernękanie 
wciąż stanowi ogromny problem w 
kontekście rozwoju sztucznej inteligencji 
w edukacji oraz że bardzo dużo osób padło 
ofiarą nowych form molestowania 
seksualnego i nękania psychicznego przez 
internet w okresie pandemii COVID-19, w 
tym wtargnięć do wideokonferencji, 
uporczywego nękania lub gróźb 
kierowanych przez internet; mając na 
uwadze, że w znacznej części miejsc pracy, 
w tym w instytucjach UE, nie wdrożono 
żadnych środków w celu wyeliminowania 
tych nowych form molestowania 
seksualnego i nękania psychicznego;

Or. en

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

Projekt opinii
Motyw D b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Db. mając na uwadze, że w Unii 
Europejskiej 10 % kobiet padła już ofiarą 
cyberprzemocy po 15. roku życia; mając 
na uwadze, że cyberprzemoc jest często 
skierowana wobec kobiet, które mają 
odwagę, by mówić otwarcie, na przykład 
wobec aktywistek, kobiet zajmujących się 
polityką i innych osób publicznych; mając 
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na uwadze, że SI i inne powstające 
technologie mogą odegrać ważną rolę w 
zapobieganiu cyberprzemocy wobec kobiet 
i dziewcząt oraz w edukowaniu ludzi;

Or. en

Poprawka 31
Marco Zullo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania 
istniejących i nowych algorytmów;

1. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
korzystanie ze sztucznej inteligencji w 
sposób zgodny z założonym celem i 
etyczny, we wprowadzanie produktów i 
usług opartych na sztucznej inteligencji 
do sektora edukacji należy angażować 
wychowawców, uczniów i ogół 
społeczeństwa oraz brać pod uwagę ich 
potrzeby, rzeczywiste możliwości i 
oczekiwane korzyści, przewidując 
jednocześnie przegląd i aktualizację 
odpowiednich przepisów w tym zakresie, w 
celu zagwarantowania maksymalnej 
ochrony praw podstawowych i 
zapewnienia, aby człowiek miał zawsze 
możliwość ostatecznego sprawdzenia i 
skorygowania decyzji podjętych przez 
system; uważa, że SI ma ogromny 
potencjał w zakresie promowania 
równouprawnienia płci pod warunkiem, że 
wyeliminowane zostaną świadome i 
nieświadome uprzedzenia; podkreśla 
potrzebę respektowania przez SI zasad i 
wartości w zakresie równości oraz 
niedyskryminacji kobiet i mężczyzn; 
podkreśla ponadto znaczenie podejścia 
opartego na analizie ryzyka oraz stałego 
monitorowania istniejących i nowych 
algorytmów;

Or. it
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Poprawka 32
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Heléne Fritzon, Alessandra Moretti, Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania 
istniejących i nowych algorytmów;

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną już istniejące, świadome i 
nieświadome uprzedzenia; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do gromadzenia 
danych segregowanych według kryterium 
płci, by ująć je w zbiorach danych w 
sposób promujący równość; ponadto 
wzywa Komisję do uwzględnienia 
równouprawnienia płci przy 
analizowaniu, zatwierdzaniu i wdrażaniu 
wytycznych etycznych dotyczących 
stosowania SI; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn, jak również 
niedyskryminacji osób LGBTI+ i osób 
należących do mniejszości etnicznych, w 
szczególności Romów, osób 
czarnoskórych, ludności tubylczej i osób o 
różnym kolorze skóry; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka zarówno w odniesieniu do 
aplikacji, jak i do sektorów, w których SI 
jest wykorzystywana, oraz stałego 
monitorowania istniejących i nowych 
algorytmów;

Or. en

Poprawka 33
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci że pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania 
istniejących i nowych algorytmów;

1. uważa, że SI ma potencjał w 
zakresie promowania równouprawnienia 
płci, lecz należy podjąć dalsze i istotne 
wysiłki z perspektywy regulacyjnej w celu 
wyeliminowania świadomych i 
nieświadomych uprzedzeń; podkreśla 
potrzebę respektowania przez SI zasad i 
wartości w zakresie równości oraz 
niedyskryminacji kobiet i mężczyzn; 
podkreśla ponadto znaczenie 
zróżnicowanego i przejrzystego podejścia 
opartego na analizie ryzyka, 
uwzględniającego potencjalne szkody dla 
jednostki i dla całego społeczeństwa, oraz 
stałego monitorowania istniejących i 
nowych algorytmów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania 
istniejących i nowych algorytmów;

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka, przejrzystości i odpowiedzialności 
oraz stałego monitorowania istniejących i 
nowych algorytmów;

Or. en
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Poprawka 35
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania 
istniejących i nowych algorytmów;

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci; podkreśla potrzebę respektowania 
przez SI zasad i wartości w zakresie 
równości oraz niedyskryminacji kobiet i 
mężczyzn; podkreśla ponadto znaczenie 
podejścia opartego na analizie ryzyka oraz 
stałego monitorowania istniejących i 
nowych algorytmów, które nie mogą pod 
żadnym pretekstem i w żaden sposób 
podważać wolności i wolnej woli;

Or. fr

Poprawka 36
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania 
istniejących i nowych algorytmów;

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania 
istniejących i nowych algorytmów oraz 
monitorowania wyników ich pracy;

Or. pl
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Poprawka 37
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania 
istniejących i nowych algorytmów;

1. uważa, że SI ma ogromny potencjał 
w zakresie promowania równouprawnienia 
płci pod warunkiem, że wyeliminowane 
zostaną świadome i nieświadome 
uprzedzenia; podkreśla potrzebę 
respektowania przez SI zasad i wartości w 
zakresie równości oraz niedyskryminacji 
kobiet i mężczyzn; podkreśla ponadto 
znaczenie podejścia opartego na analizie 
ryzyka oraz stałego monitorowania ich 
pracy;

Or. pl

Poprawka 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że SI ma służyć swoim 
użytkownikom i nigdy nie powinna być 
wykorzystywana do zmiany – i to w 
jakikolwiek sposób – sposobu 
postrzegania, myślenia lub wolnej woli 
jednostek;

Or. fr

Poprawka 39
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym, i 
podkreśla przy tym znaczenie podnoszenia 
i zmiany kwalifikacji w tym celu; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
wdrożenia strategii politycznych / 
wytycznych dotyczących zamówień 
publicznych, które zachęcałyby firmy do 
zatrudniania większej liczby kobiet i 
dziewcząt na stanowiskach w obszarach 
STEM; zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o promowanie udziału 
określonej minimalnej liczby kobiet 
naukowców w projektach STEM i SI; 
zachęca Komisję i państwa członkowskie 
do kupowania usług edukacyjnych, 
kulturalnych i audiowizualnych od 
dostawców, którzy stosują zasady 
równowagi płci w swoich firmach;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
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zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym; uznaje, 
że stereotypy płciowe, kulturowe 
zniechęcanie oraz brak świadomości i 
promowania żeńskich wzorców do 
naśladowania ograniczają i wywierają 
negatywny wpływ na szanse dziewcząt i 
kobiet na studiach oraz w zawodach i 
firmach związanych z TIK, STEM i SI, a 
także prowadzą do dyskryminacji kobiet i 
zmniejszają ich szanse na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 41
Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym; wzywa 
ponadto do promowania na stanowiskach 
technicznych takiej kultury pracy, która 
będzie sprzyjała warunkom i praktykom 
pracowniczym uwzględniającym równość 
płci, co przyczyni się również do rozwoju 
bardziej różnorodnych pod względem płci 
i sprzyjających włączeniu społecznemu 
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produktów i aplikacji technologicznych 
wykorzystujących sztuczną inteligencję;

Or. en

Poprawka 42
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym; istotne 
jest zwiększenie liczby kobiet 
przeszkolonych i zatrudnionych w 
obszarze SI, co przyczyni się do udziału 
kobiet w kształtowaniu rzeczywistości, jak 
również do zmniejszenia ryzyka 
związanego z tworzeniem tzw. „ 
uprzedzonych algorytmów”;

Or. pl

Poprawka 43
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
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zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, jak również na 
zwalczanie seksizmu w szczególnie 
zdominowanych przez mężczyzn 
środowiskach pracy, takich jak SI i 
programowanie, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

Or. en

Poprawka 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym, przy 
jednoczesnym poszanowaniu różnic w 
wyborach dokonywanych przez mężczyzn i 
kobiety;

Or. fr

Poprawka 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
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Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia, ze 
szczególnym naciskiem na kształcenie 
podstawowe i zatrudnienia w sektorze 
cyfrowym;

Or. pl

Poprawka 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM) oraz SI, a także do przyjęcia 
wielopoziomowego podejścia w celu 
rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

2. wzywa do opracowania strategii 
politycznych ukierunkowanych na 
zwiększenie udziału kobiet w dziedzinach 
związanych z naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką 
(STEM), SI, oraz w sektorze badań 
naukowych i innowacji, a także do 
przyjęcia wielopoziomowego podejścia w 
celu rozwiązania problemu różnic w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn na 
wszystkich poziomach kształcenia i 
zatrudnienia w sektorze cyfrowym;

Or. pl

Poprawka 47
Gwendoline Delbos-Corfield



PE652.604v01-00 30/49 AM\1206605PL.docx

PL

w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję – w kontekście 
zobowiązania do uwzględniania aspektu 
płci i przed przyjęciem dalszych przepisów 
prawnych lub strategii politycznych – do 
opracowania całościowej i 
uwzględniającej aspekt płci analizy 
potencjalnych skutków SI we wszystkich 
sektorach, w tym w sektorze mediów, 
kultury i edukacji, w celu oceny zagrożeń 
oraz przedstawienia zaleceń służących 
poprawie ewentualnych negatywnych 
wskaźników równości płci w odniesieniu 
do jednostek i całego społeczeństwa;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla międzysektorowy 
charakter dyskryminacji ze względu na 
płeć, zakorzenionej w świadomych lub 
nieświadomych uprzedzeniach 
dotyczących płci, co obejmuje sektor 
edukacji, przedstawianie kobiet w 
mediach i reklamach na ekranie i poza 
nim, oraz podkreśla odpowiedzialność 
sektora publicznego i prywatnego za 
proaktywne rekrutowanie, rozwijanie i 
zatrzymywanie kobiecych talentów oraz 
zaszczepienie kultury korporacyjnej 
sprzyjającej włączeniu społecznemu;

Or. en
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Poprawka 49
Susana Solís Pérez, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Abir Al-Sahlani, 
Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia SI z 
perspektywy płci przy opracowywaniu 
polityki i prawodawstwa oraz, w razie 
konieczności, do dostosowania 
obowiązującego prawodawstwa, w tym 
programów UE;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia SI z 
perspektywy płci przy opracowywaniu 
polityki i prawodawstwa oraz, w razie 
konieczności, do dostosowania 
obowiązującego prawodawstwa, w tym 
programów UE; zachęca państwa 
członkowskie do przyjęcia strategii 
promującej obecność kobiet w badaniach i 
zawodach związanych ze STEM, TIK i SI 
w odpowiednich istniejących strategiach 
krajowych w celu osiągnięcia równości 
płci; stwierdza, że strategie te powinny 
mieć na celu zwiększenie równości płci 
przez nacisk na edukację i kwalifikacje, 
większą równowagę między życiem 
zawodowym a prywatnym, równe szanse, 
niedyskryminację na rynku pracy, 
podnoszenie świadomości na temat 
uprzedzeń dotyczących płci we wszystkich 
właściwych sektorach, jak również 
zwiększenie widoczności między innymi 
żeńskich wzorców do naśladowania; 
wzywa Komisję, by zajęła się różnicami w 
traktowaniu kobiet i mężczyzn w 
zawodach i edukacji w dziedzinach 
STEM, TIK i SI oraz uznała to za 
priorytet pakietu umiejętności cyfrowych 
w celu promowania obecności kobiet na 
wszystkich poziomach edukacji, a także w 
ramach podnoszenia i zmiany kwalifikacji 
siły roboczej;

Or. en

Poprawka 50
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Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia SI z 
perspektywy płci przy opracowywaniu 
polityki i prawodawstwa oraz, w razie 
konieczności, do dostosowania 
obowiązującego prawodawstwa, w tym 
programów UE;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do włączenia perspektywy 
płci do SI oraz do przeprowadzania 
systematycznych ocen wpływu w aspekcie 
płci przy opracowywaniu polityki i 
prawodawstwa; wzywa do ustanowienia w 
przyszłych regulacjach i programach SI 
celów i wymogów dotyczących 
finansowania, opracowywania i 
testowania systemów SI przed ich 
zastosowaniem, które to cele i wymogi 
będą uwzględniać równość płci, aby 
wyeliminować potencjalne przypadki 
dyskryminacji lub naruszania innych 
praw; wzywa do dostosowania w tym celu 
obowiązującego prawodawstwa, w tym 
programów UE;

Or. en

Poprawka 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia SI z 
perspektywy płci przy opracowywaniu 
polityki i prawodawstwa oraz, w razie 
konieczności, do dostosowania 
obowiązującego prawodawstwa, w tym 
programów UE;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia SI z 
perspektywy płci przy opracowywaniu 
polityki i prawodawstwa;

Or. fr
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Poprawka 52
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia SI z 
perspektywy płci przy opracowywaniu 
polityki i prawodawstwa oraz, w razie 
konieczności, do dostosowania 
obowiązującego prawodawstwa, w tym 
programów UE;

3. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uwzględnienia etycznych 
aspektów, w tym perspektywy płci przy 
opracowywaniu polityki i prawodawstwa w 
zakresie SI oraz, w razie konieczności, do 
dostosowania obowiązującego 
prawodawstwa, w tym programów UE;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia 
odpowiedniego finansowania programów 
mających na celu zachęcanie większej 
liczby dziewcząt i kobiet do studiowania i 
pracy w obszarach STEM; wzywa Komisję 
i państwa członkowskie do stworzenia 
programów oferujących wsparcie 
finansowe kobietom i dziewczętom, które 
podejmują się realizacji projektów 
związanych z SI lub zakładają firmy 
związane z SI w sektorze edukacji, kultury 
i audiowizualnym; zwraca się do Komisji i 
państw członkowskich o udzielenie 
uprzywilejowanego dostępu do funduszy 
firmom działającym w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym, które 
zatrudniają w równym stopniu kobiety i 
mężczyzn; zachęca Komisję i państwa 
członkowskie, by w ramach procedur 
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udzielania zamówień publicznych w 
dziedzinach związanych z sektorem 
edukacji, kultury i audiowizualnym 
dokonały przeglądu kryteriów wyboru 
stosowanych do sprawdzenia, czy sektory 
te nie faworyzują mężczyzn; podkreśla, że 
Komisja i państwa członkowskie powinny 
zapewnić odpowiednie finansowanie na 
rzecz opracowania rozwiązań SI, które 
zapobiegają cyberprzemocy wobec kobiet i 
dziewcząt oraz ją zwalczają, a także 
pomagają w edukowaniu młodych ludzi;

Or. en

Poprawka 54
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje że producenci rozwiązań w 
zakresie SI muszą zwiększyć swoje wysiłki 
w kwestii wnikliwego testowania 
produktów w celu przewidzenia 
potencjalnych błędów uderzających we 
wrażliwe grupy społeczne; wzywa do 
intensyfikacji prac nad narzędziem 
uczącym algorytmy rozpoznawania 
niepokojących ludzkich zachowań, które 
pozwala na wskazywanie elementów, 
najczęściej przyczyniających się do 
powstawania mechanizmów 
dyskryminujących w zautomatyzowanych 
procesach decyzyjnych algorytmów;

Or. pl

Poprawka 55
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla znaczenie zadbania o to, 
by interesy kobiet doświadczających 
różnych form dyskryminacji oraz grup 
zmarginalizowanych i znajdujących się w 
trudnej sytuacji były odpowiednio 
uwzględniane i reprezentowane w 
przyszłych ramach regulacyjnych; 
zauważa z zaniepokojeniem, że wraz z 
rozwojem SI grupy zmarginalizowane 
mogą cierpieć z powodu nowych 
nierówności technologicznych, 
ekonomicznych i społecznych;

Or. en

Poprawka 56
Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa do podjęcia określonych 
działań na rzecz walki z cyberprzemocą; 
wzywa do przedsięwzięcia wiążących 
środków legislacyjnych służących 
zwalczaniu tego rodzaju form przemocy 
oraz do wsparcia państw członkowskich w 
opracowywaniu narzędzi szkoleniowych 
dla policji, systemu wymiaru 
sprawiedliwości oraz sektora technologii 
informacyjno-komunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 57
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. stwierdza, że dokumentacja 
systemów testowania produktów SI 
powinna być w otwartym dostępie, z 
poszanowaniem praw własności 
intelektualnej, tak aby organizacje 
pozarządowe i naukowcy mieli możliwość 
dokonywania niezależnych audytów; 
zaznacza, że użytkownicy zawsze muszą 
być poinformowani o tym, że do podjęcia 
decyzji w ich sprawie został wykorzystany 
algorytm, szczególnie jeżeli to jest decyzja 
o dostępie do świadczeń czy jakiegoś 
produktu;

Or. pl

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania środków 
politycznych w pełni uwzględniających 
aspekt płci, takich jak kampanie 
uświadamiające, szkolenia i programy 
nauczania, które powinny dostarczać 
obywatelom informacji na temat sposobu 
działania algorytmów oraz ich wpływu na 
codzienne życie obywateli;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania środków 
politycznych w pełni uwzględniających 
aspekt płci, takich jak kampanie 
uświadamiające, szkolenia i programy 
nauczania, które powinny dostarczać 
obywatelom informacji na temat sposobu 
działania algorytmów oraz ich wpływu na 
codzienne życie obywateli; podkreśla, że 
do celów edukacyjnych i kulturalnych 
należy wykorzystywać neutralne pod 
względem płci obrazy SI i robotów, chyba 
że z jakiegoś powodu płeć stanowi 
kluczowy czynnik; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do włączenia 
umiejętności cyfrowych i szkoleń w 
dziedzinie SI do programów nauczania 
oraz do wprowadzenia powszechnego 
obowiązku nabycia takich umiejętności i 
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przejścia takich szkoleń jako sposobu na 
wyeliminowanie przepaści cyfrowej 
między płciami;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania środków 
politycznych w pełni uwzględniających 
aspekt płci, takich jak kampanie 
uświadamiające, szkolenia i programy 
nauczania, które powinny dostarczać 
obywatelom informacji na temat sposobu 
działania algorytmów oraz ich wpływu na 
codzienne życie obywateli;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania środków 
politycznych w pełni uwzględniających 
aspekt płci, takich jak kampanie 
uświadamiające, szkolenia i programy 
nauczania, które powinny dostarczać 
obywatelom informacji na temat sposobu 
działania algorytmów oraz ich wpływu na 
codzienne życie obywateli, oraz do 
opracowania uwzględniających równość 
płci sposobów myślenia i warunków 
pracy, które będą prowadzić do rozwoju 
produktów technologicznych i środowisk 
pracy bardziej sprzyjających włączeniu 
społecznemu;

Or. en

Poprawka 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania środków 
politycznych w pełni uwzględniających 
aspekt płci, takich jak kampanie 

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do dostarczania obywatelom 
informacji na temat sposobu działania 
algorytmów oraz ich wpływu na codzienne 
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uświadamiające, szkolenia i programy 
nauczania, które powinny dostarczać 
obywatelom informacji na temat sposobu 
działania algorytmów oraz ich wpływu na 
codzienne życie obywateli;

życie obywateli;

Or. fr

Poprawka 61
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania środków 
politycznych w pełni uwzględniających 
aspekt płci, takich jak kampanie 
uświadamiające, szkolenia i programy 
nauczania, które powinny dostarczać 
obywatelom informacji na temat sposobu 
działania algorytmów oraz ich wpływu na 
codzienne życie obywateli;

4. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania środków w 
pełni uwzględniających aspekt płci, takich 
jak kampanie uświadamiające, szkolenia i 
programy nauczania, które powinny 
dostarczać zainteresowanym obywatelom 
informacji na temat sposobu działania 
algorytmów oraz ich wpływu na codzienne 
życie obywateli;

Or. pl

Poprawka 62
Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uważa, że dla osiągnięcia równości 
płci zasadnicze znaczenie ma 
wypracowanie kompleksowej edukacji 
seksualnej, obejmującej zwalczanie 
cyberprzemocy, molestowania 
seksualnego przez internet, a także 
uprzedmiotawiania, hiperseksualizacji i 
wykorzystywania seksualnego kobiet przez 
internet;
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Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie opracowania i 
wdrożenia aplikacji SI w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym w zakresie 
gromadzenia dokładniejszych i 
segregowanych według kryterium płci 
danych oraz, w razie potrzeby, stosowania 
nowoczesnych i bezstronnych technik 
uczenia się maszyn, aby skorygować 
stereotypowe uprzedzenia dotyczące płci, 
które mogą mieć negatywne skutki;

5. podkreśla znaczenie opracowania i 
wdrożenia aplikacji SI w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym w zakresie 
gromadzenia dokładniejszych i 
segregowanych według kryterium płci 
danych oraz, w razie potrzeby, stosowania 
nowoczesnych i bezstronnych technik 
uczenia się maszyn, aby skorygować 
stereotypowe uprzedzenia dotyczące płci, 
które mogą mieć negatywne skutki; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
mierzenia wpływu polityk publicznych, 
które zostały wprowadzone w celu 
uwzględniania aspektu płci, przez 
analizowanie zgromadzonych danych; 
podkreśla znaczenie wykorzystywania 
wolnych od uprzedzeń, 
niedyskryminacyjnych i uwzględniających 
aspekt płci danych w rozwoju systemów 
SI; podkreśla konieczność zadbania o to, 
by projektowanie i wykorzystywanie 
sztucznej inteligencji w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym nie wywierało 
negatywnego wpływu na kobiety i ich 
życie;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie opracowania i 
wdrożenia aplikacji SI w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym w zakresie 
gromadzenia dokładniejszych i 
segregowanych według kryterium płci 
danych oraz, w razie potrzeby, stosowania 
nowoczesnych i bezstronnych technik 
uczenia się maszyn, aby skorygować 
stereotypowe uprzedzenia dotyczące płci, 
które mogą mieć negatywne skutki;

5. podkreśla znaczenie opracowania i 
wdrożenia aplikacji SI w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym w zakresie 
gromadzenia dokładniejszych i 
segregowanych według kryterium płci 
danych oraz, w razie potrzeby, stosowania 
nowoczesnych i bezstronnych technik 
uczenia się maszyn, aby skorygować 
stereotypowe uprzedzenia dotyczące płci, 
które mogą mieć negatywne skutki; 
podkreśla, że jedna z najistotniejszych 
słabości SI ma związek z różnymi 
rodzajami uprzedzeń, którym podlega SI, 
na przykład dotyczących płci, rasy lub 
orientacji seksualnej, które to uprzedzenia 
wynikają z już istniejących uprzedzeń 
ludzkich;

Or. en

Poprawka 65
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie opracowania i 
wdrożenia aplikacji SI w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym w zakresie 
gromadzenia dokładniejszych i 
segregowanych według kryterium płci 
danych oraz, w razie potrzeby, stosowania 
nowoczesnych i bezstronnych technik 
uczenia się maszyn, aby skorygować 
stereotypowe uprzedzenia dotyczące płci, 
które mogą mieć negatywne skutki;

5. podkreśla znaczenie opracowania i 
wdrożenia aplikacji SI w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym w zakresie 
gromadzenia dokładniejszych i 
segregowanych według kryterium płci 
danych i innych danych dotyczących 
równości oraz, w razie potrzeby, 
stosowania nowoczesnych i bezstronnych 
technik uczenia się maszyn, aby 
skorygować stereotypowe uprzedzenia 
dotyczące płci, które mogą mieć 
negatywne skutki; podkreśla konieczność 
posiadania kompletnych, wiarygodnych i 
aktualnych danych oraz by ich dostępność 
i dostęp do nich stanowiły warunek 
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wstępny instalacji systemów analizy 
danych, które są wspomagane przez SI;

Or. en

Poprawka 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie opracowania i 
wdrożenia aplikacji SI w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym w zakresie 
gromadzenia dokładniejszych i 
segregowanych według kryterium płci 
danych oraz, w razie potrzeby, stosowania 
nowoczesnych i bezstronnych technik 
uczenia się maszyn, aby skorygować 
stereotypowe uprzedzenia dotyczące płci, 
które mogą mieć negatywne skutki;

5. podkreśla znaczenie opracowania i 
wdrożenia aplikacji SI w sektorze edukacji, 
kultury i audiowizualnym w zakresie 
gromadzenia dokładniejszych i 
segregowanych według kryterium płci 
danych oraz, w razie potrzeby, stosowania 
nowoczesnych i bezstronnych technik 
uczenia się maszyn;

Or. fr

Poprawka 67
Marco Zullo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. biorąc pod uwagę wysoki stopień 
wrażliwości danych na temat uczniów, 
studentów i innych osób uczących się, 
zwraca uwagę, że konieczne jest 
przeprowadzenie odpowiednich ocen 
zgodności w celu weryfikacji i 
zapewnienia przestrzegania wszystkich 
przepisów odnoszących się do zastosowań 
wysokiego ryzyka, w tym wymogów 
dotyczących badań, inspekcji i 
certyfikacji; podkreśla, że aby uniknąć 
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wzmacniania stereotypów związanych z 
płcią i innych uprzedzeń dotyczących płci, 
rasy lub pochodzenia etnicznego, religii 
lub przekonań, niepełnosprawności, 
wieku bądź orientacji seksualnej, należy 
poddać ocenie zbiór danych 
wykorzystywany do szkolenia sztucznej 
inteligencji, tak aby zapewnić ich 
wiarygodność i dokładność;

Or. it

Poprawka 68
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że do celów analizowania 
wpływu systemów algorytmicznych na 
obywateli dostęp do danych należy 
rozszerzyć na odpowiednie strony, w 
szczególności na niezależnych badaczy, 
media i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, przy pełnym 
poszanowaniu unijnego prawa o ochronie 
danych i prywatności;

Or. en

Poprawka 69
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do uwzględnienia 
edukacji w ramach regulacyjnych 
dotyczących zastosowań sztucznej 
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inteligencji wysokiego ryzyka, z uwagi na 
to, jak ważne jest, by edukacja nadal 
służyła dobru publicznemu, oraz ze 
względu na wysoki stopień wrażliwości 
danych na temat uczniów, studentów i 
innych osób uczących się; zwraca uwagę, 
że aby zapewnić korzystanie ze sztucznej 
inteligencji w sposób zgodny z założonym 
celem i etyczny, we wprowadzanie jej do 
sektora edukacji należy angażować 
wychowawców, uczniów i ogół 
społeczeństwa oraz brać pod uwagę ich 
potrzeby i oczekiwane korzyści;

Or. en

Poprawka 70
Marco Zullo

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wyraża zaniepokojenie 
stosowaniem sztucznej inteligencji na 
poziomie lokalnym do zdalnej 
identyfikacji biometrycznej; przypomina, 
że stosowanie inwazyjnych technologii 
nadzoru, szczególnie w sektorach 
wysokiego ryzyka, takich jak edukacja, 
może naruszać prawa podstawowe, 
ponieważ wiąże się z wykorzystaniem 
danych wrażliwych;

Or. it

Poprawka 71
Gwendoline Delbos-Corfield
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa Komisję, by zachęcała do 
korzystania z programów unijnych takich 
jak „Horyzont Europa”, „Cyfrowa 
Europa” i Erasmus+ w celu promowania 
wielodyscyplinarnych badań, projektów 
pilotażowych, eksperymentów i rozwoju 
narzędzi, w tym szkoleń, służących 
identyfikacji uprzedzeń dotyczących płci w 
SI, a także kampanii podnoszących 
świadomość, skierowanych do ogółu 
społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 72
Marco Zullo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę istnienia 
zróżnicowanych zespołów programistów i 
inżynierów współpracujących z głównymi 
podmiotami sektora edukacji, kultury i 
audiowizualnego, aby zapobiec 
nieumyślnemu włączeniu do algorytmów, 
systemów i aplikacji SI uprzedzeń ze 
względu na płeć oraz kulturowych.

6. podkreśla potrzebę istnienia 
zróżnicowanych zespołów programistów i 
inżynierów współpracujących z głównymi 
podmiotami sektora edukacji, kultury i 
audiowizualnego, aby zapobiec 
nieumyślnemu włączeniu do algorytmów, 
systemów i aplikacji SI uprzedzeń ze 
względu na płeć oraz kulturowych; wzywa 
Komisję, aby utrzymywała i promowała 
wieloraki charakter teorii referencyjnych, 
na których ma opierać się rozwój 
systemów sztucznej inteligencji.

Or. it

Poprawka 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę istnienia 
zróżnicowanych zespołów programistów i 
inżynierów współpracujących z głównymi 
podmiotami sektora edukacji, kultury i 
audiowizualnego, aby zapobiec 
nieumyślnemu włączeniu do algorytmów, 
systemów i aplikacji SI uprzedzeń ze 
względu na płeć oraz kulturowych.

6. nalega, aby prawo do 
podejmowania pracy i szkoleń nie szło w 
parze z restrykcyjną polityką zatrudnienia, 
taką jak obowiązkowe parytety oparte na 
jakichkolwiek kryteriach, w tym 
kryteriach dotyczących płci.

Or. fr

Poprawka 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę istnienia 
zróżnicowanych zespołów programistów i 
inżynierów współpracujących z głównymi 
podmiotami sektora edukacji, kultury i 
audiowizualnego, aby zapobiec 
nieumyślnemu włączeniu do algorytmów, 
systemów i aplikacji SI uprzedzeń ze 
względu na płeć oraz kulturowych.

6. podkreśla potrzebę istnienia 
zróżnicowanych zespołów programistów i 
inżynierów współpracujących z głównymi 
podmiotami sektora edukacji, kultury i 
audiowizualnego, aby zapobiec 
nieumyślnemu włączeniu do algorytmów, 
systemów i aplikacji SI uprzedzeń ze 
względu na płeć, kulturowych oraz 
wszelkich innych różnic.

Or. pl

Poprawka 75
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. podkreśla potrzebę istnienia 
zróżnicowanych zespołów programistów i 
inżynierów współpracujących z głównymi 
podmiotami sektora edukacji, kultury i 

6. podkreśla potrzebę istnienia 
zróżnicowanych zespołów programistów i 
inżynierów współpracujących z głównymi 
podmiotami sektora edukacji, kultury i 
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audiowizualnego, aby zapobiec 
nieumyślnemu włączeniu do algorytmów, 
systemów i aplikacji SI uprzedzeń ze 
względu na płeć oraz kulturowych.

audiowizualnego, aby zapobiec 
nieumyślnemu włączeniu do algorytmów, 
systemów i aplikacji SI spektrum 
uprzedzeń społecznych (m.in. płeć, 
kultura, kolor skóry);

Or. pl

Poprawka 76
Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla potrzebę szkolenia 
pracowników i edukatorów w dziedzinie 
SI w celu promowania zdolności do 
wykrywania i korygowania praktyk 
noszących znamiona dyskryminacji ze 
względu na płeć w miejscu pracy i 
edukacji, jak również szkolenia 
pracowników zajmujących się 
projektowaniem systemów i aplikacji SI w 
celu wykrywania i eliminowania seksizmu 
i aspektu płci w projektowanych przez 
nich systemach i aplikacjach SI; 
podkreśla ponadto potrzebę ustanowienia 
jasnych obowiązków w przedsiębiorstwach 
oraz instytucjach edukacyjnych, by 
zapewnić wyeliminowanie w nich 
dyskryminacji lub seksizmu ze względu na 
płeć;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że algorytmy i SI 
powinny być projektowane w sposób 
etyczny i nie powinny zawierać 
utrwalonych uprzedzeń, a media powinny 
być informowane o głównych 
parametrach systemów SI opartych na 
algorytmach, na których podstawie 
określa się kolejność i wyniki 
wyszukiwania wyświetlające się na 
platformach osób trzecich; stwierdza, że 
również użytkownicy powinni być 
informowani o każdym użyciu SI do 
podejmowania decyzji w ramach usług, z 
których korzystają, a także powinni być 
uprawnieni do określania swoich 
preferencji dotyczących ustawień 
prywatności za pomocą przejrzystych i 
zrozumiałych środków, bezpośrednio na 
poziomie usługodawcy;

Or. en

Poprawka 78
Jadwiga Wiśniewska

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zaznacza, że należyte dbanie o 
eliminację uprzedzeń i dyskryminacji 
względem poszczególnych grup, w tym 
stereotypów dotyczących płci, nie powinno 
prowadzić do zahamowania postępu 
technologicznego;

Or. pl

Poprawka 79
Silvia Modig

Projekt opinii
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Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wzywa Komisję, by wsparła 
finansowanie badań mających na celu 
wykrywanie i eliminowanie przyczyn 
takich reakcji cyfrowych asystentów 
głosowych, które lekceważą molestowanie 
seksualne wobec nich; wzywa ponadto 
Komisję, by położyła kres praktyce 
domyślnego wykorzystywania kobiecych 
głosów w cyfrowych asystentach 
głosowych oraz by zachęcała do 
projektowania asystentów głosowych 
neutralnych pod względem płci;

Or. en

Poprawka 80
Silvia Modig

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. ubolewa, że w ostatnim okresie w 
znacznej części miejsc pracy, w tym w 
instytucjach UE, nie wdrożono żadnych 
środków w celu wyeliminowania nowych 
form molestowania; wzywa instytucje UE 
i wszystkie inne miejsca pracy do 
natychmiastowego dostosowania działań 
kadrowych pod kątem wyeliminowania 
starych i nowych form molestowania przez 
internet, w tym przez opracowanie 
obszernego badania na temat warunków 
pracy w tym okresie i obowiązkowych 
szkoleń w zakresie zwalczania 
molestowania seksualnego oraz 
stworzenie numeru alarmowego dla ofiar 
wszystkich form molestowania;

Or. en
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