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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene, 
consacrat în tratate, și ar trebui să se 
regăsească în toate politicile UE, inclusiv 
în domeniul educației, culturii și 
audiovizualului;

A. întrucât egalitatea de gen este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene, 
consacrat în tratate, și ar trebui să se 
regăsească în toate politicile UE, inclusiv 
în domeniul educației, culturii și 
audiovizualului, precum și în dezvoltarea 
tehnologiilor disruptive precum 
inteligența artificială;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene, 
consacrat în tratate, și ar trebui să se 
regăsească în toate politicile UE, inclusiv 
în domeniul educației, culturii și 
audiovizualului;

A. întrucât egalitatea de gen este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene, 
consacrat în tratate, și ar trebui să se 
regăsească în toate politicile UE, inclusiv 
în domeniul educației, culturii și 
audiovizualului, acestea fiind canale 
esențiale pentru schimbarea atitudinilor și 
combaterea stereotipurilor;

Or. en

Amendamentul 3
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul A
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Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este un 
principiu fundamental al Uniunii 
Europene, consacrat în tratate, și ar trebui 
să se regăsească în toate politicile UE, 
inclusiv în domeniul educației, culturii și 
audiovizualului;

A. întrucât egalitatea de gen și 
respectarea diferențelor dintre bărbați și 
femei sunt principii fundamentale ale 
Uniunii Europene, consacrate în tratate, și 
ar trebui să se regăsească în toate politicile 
UE, inclusiv în domeniul educației, culturii 
și audiovizualului;

Or. fr

Amendamentul 4
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene, 
consacrat în tratate, și ar trebui să se 
regăsească în toate politicile UE, inclusiv 
în domeniul educației, culturii și 
audiovizualului;

A. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. pl

Amendamentul 5
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât egalitatea de gen este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene, 
consacrat în tratate, și ar trebui să se 
regăsească în toate politicile UE, inclusiv 
în domeniul educației, culturii și 
audiovizualului;

A. întrucât egalitatea de gen este un 
principiu fundamental al Uniunii Europene, 
consacrat în tratate, și ar trebui să se 
regăsească în politicile UE, inclusiv în 
domeniul educației, culturii și 
audiovizualului;
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Or. fr

Amendamentul 6
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât inteligența artificială (IA) 
și digitalizarea ne transformă 
fundamental realitatea, iar temeiul pe 
care aceasta este modelată și reglementată 
în prezent va influența puternic viitoarele 
societăți; întrucât lipsa diversității în 
proiectarea și finanțarea IA concentrează 
o cantitate tot mai mare de putere și 
capital în mâinile unui grup restrâns de 
oameni, care sunt preponderent bărbați, 
de rasă albă, înstăriți, cu nivel superior de 
educație, în cadrul căruia femeile și 
grupurile discriminate sunt slab 
reprezentate; întrucât dezvoltarea IA în 
aceste condiții prezintă un risc ridicat de a 
perpetua sau chiar de a accentua 
inegalitățile de gen și alte inegalități; 
întrucât pentru dezvoltarea și utilizarea 
IA este necesar să se pledeze pentru o 
abordare orientată spre om, întemeiată pe 
drepturile omului și pe etică;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât egalitatea de gen este un 
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principiu fundamental al Uniunii 
Europene, consacrat în tratate, și ar 
trebui să se regăsească în toate politicile 
UE, inclusiv în domeniul educației, 
culturii și audiovizualului, precum și în 
dezvoltarea tehnologiilor disruptive 
precum inteligența artificială; întrucât 
persistă un număr mare de prejudecăți de 
gen în normele sociale actuale în sectoare 
precum educația, serviciile audiovizuale și 
cultura;

Or. en

Amendamentul 8
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitățile de gen și 
discriminarea au fost reproduse prin 
conceperea, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de inteligență artificială (IA); 
întrucât seturile de date incomplete și 
prejudecățile greșite pot distorsiona 
raționamentul unui sistem de IA și pot 
pune în pericol egalitatea de gen în cadrul 
societății;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 9
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitățile de gen și 
discriminarea au fost reproduse prin 

B. întrucât inegalitățile de gen, 
stereotipurile și creșterea numărului de 
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conceperea, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de inteligență artificială (IA); 
întrucât seturile de date incomplete și 
prejudecățile greșite pot distorsiona 
raționamentul unui sistem de IA și pot 
pune în pericol egalitatea de gen în cadrul 
societății;

cazuri de discriminare pe motive de rasă, 
origine etnică sau socială, orientare 
sexuală, identitate și expresie de gen, 
religie sau credință, statut de rezidență și 
handicap au fost reproduse prin 
conceperea, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de inteligență artificială (IA); 
întrucât seturile de date incomplete și 
incorecte și prejudecățile greșite 
distorsionează raționamentul unui sistem 
de IA și există riscul ca algoritmii de 
învățare automată să genereze rezultate 
incorecte și, prin urmare, pot pune în 
pericol egalitatea de gen în cadrul 
societății; întrucât datele referitoare la 
categoriile sociale defavorizate și formele 
de discriminare intersecțională tind să fie 
incomplete și chiar să lipsească; întrucât 
abordarea acestor prejudecăți necesită o 
vigilență sporită, soluții tehnice și 
dezvoltarea unor cerințe clare de echitate, 
responsabilitate și transparență;

Or. en

Amendamentul 10
Silvia Modig

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitățile de gen și 
discriminarea au fost reproduse prin 
conceperea, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de inteligență artificială (IA); 
întrucât seturile de date incomplete și 
prejudecățile greșite pot distorsiona 
raționamentul unui sistem de IA și pot 
pune în pericol egalitatea de gen în cadrul 
societății;

B. întrucât sistemele de inteligență 
artificială sunt dezvoltate tot mai mult în 
așa fel încât să fie cât mai asemănătoare 
omului, acest lucru fiind influențat, de 
asemenea, de percepția umană asupra 
egalității de gen; întrucât proiectanții de 
sisteme de IA modifică sistemele de IA în 
concordanță cu propria lor percepție 
asupra omului și cu propriul mod de a 
experimenta lumea; întrucât dezvoltatorii 
de sisteme și aplicații de inteligență 
artificială au adesea o experiență 
similară, aceștia fiind în mare parte 
bărbați, de obicei bine plătiți, care au 
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urmat, în cele mai multe cazuri, aceeași 
formare tehnică; întrucât ponderea 
femeilor și a minorităților în activitatea de 
dezvoltare a sistemelor de inteligență 
artificială este foarte scăzută; întrucât 
inegalitățile de gen și discriminarea au fost 
reproduse prin conceperea, alimentarea și 
utilizarea sistemelor de inteligență 
artificială (IA); întrucât seturile de date 
incomplete și prejudecățile greșite pot 
distorsiona raționamentul unui sistem de 
IA și pot pune în pericol egalitatea de gen 
în cadrul societății;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitățile de gen și 
discriminarea au fost reproduse prin 
conceperea, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de inteligență artificială (IA); 
întrucât seturile de date incomplete și 
prejudecățile greșite pot distorsiona 
raționamentul unui sistem de IA și pot 
pune în pericol egalitatea de gen în cadrul 
societății;

B. întrucât mass-media și sectoarele 
culturale au o influență considerabilă în 
modelarea convingerilor, a valorilor și a 
percepției oamenilor asupra realității și, 
prin urmare, au capacitatea de a perpetua 
și de a amplifica inegalitățile de gen și 
discriminarea prin reproducerea lor în 
conceperea, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de inteligență artificială (IA); 
întrucât seturile de date incomplete, lipsa 
unor date defalcate pe gen și prejudecățile 
greșite pot distorsiona prelucrarea unui 
sistem de IA și pot pune în pericol 
egalitatea de gen în cadrul societății prin 
creșterea gradului de exacerbare a rolului 
și a stereotipurilor negative de gen deja 
existente;

Or. en
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Amendamentul 12
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitățile de gen și 
discriminarea au fost reproduse prin 
conceperea, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de inteligență artificială (IA); 
întrucât seturile de date incomplete și 
prejudecățile greșite pot distorsiona 
raționamentul unui sistem de IA și pot 
pune în pericol egalitatea de gen în cadrul 
societății;

B. întrucât inegalitățile de gen și 
discriminarea sunt adesea reproduse în 
mod neintenționat prin conceperea, 
alimentarea și utilizarea sistemelor de 
inteligență artificială (IA) bazate pe 
algoritmi imaturi și prin contextele sociale 
în care sunt utilizați astfel de algoritmi, 
inclusiv factorii istorici; întrucât seturile 
de date incomplete sau istorice care sunt 
supuse prejudecăților și algoritmii greșiți 
pot distorsiona raționamentul unui sistem 
de IA și pot pune în pericol egalitatea de 
gen în cadrul societății;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât inegalitățile de gen și 
discriminarea au fost reproduse prin 
conceperea, alimentarea și utilizarea 
sistemelor de inteligență artificială (IA); 
întrucât seturile de date incomplete și 
prejudecățile greșite pot distorsiona 
raționamentul unui sistem de IA și pot 
pune în pericol egalitatea de gen în cadrul 
societății;

B. întrucât inegalitățile de gen și 
discriminarea au fost reproduse prin 
conceperea, alimentarea, dezvoltarea și 
utilizarea sistemelor de inteligență 
artificială (IA); întrucât seturile de date 
incomplete și prejudecățile greșite pot 
distorsiona raționamentul unui sistem de 
IA și pot pune în pericol realizarea 
egalității de gen în cadrul societății;

Or. en
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Amendamentul 14
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt 
instrumente fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 15
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen;

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen și, prin urmare, 
trebuie să se instituie o monitorizare clară 
și un cadru de etică și de reglementare 
înainte de punerea în aplicare a unor 
soluții automatizate pentru aceste sectoare 
esențiale ale societății;

Or. en

Amendamentul 16
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Silvia Modig

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen;

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât stereotipurile de gen se repetă, în 
special în industria jocurilor și în 
utilizarea asistenților vocali digitali; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen;

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen și de stabilire a unor 
modele solide de urmat;

Or. en

Amendamentul 18
Maria-Manuel Leitão-Marques, Maria Noichl, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, 
Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Alessandra Moretti
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Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen;

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen și a disparității de 
gen în mediul digital;

Or. en

Amendamentul 19
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul C

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât inegalitățile de gen sunt 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen;

C. întrucât inegalitățile de gen pot fi 
create și reproduse și prin intermediul 
limbajului și al imaginilor diseminate de 
mass-media și de aplicațiile bazate pe IA; 
întrucât educația, programele culturale și 
conținuturile audiovizuale sunt instrumente 
fundamentale de combatere a 
stereotipurilor de gen;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât știința și inovarea pot 
aduce beneficii extrem de importante, în 
special pentru cei care au rămas în urmă 
cel mai mult – cum ar fi femeile și fetele 
care trăiesc în regiuni îndepărtate; 
întrucât educația în domeniul științei este 
importantă pentru dobândirea 
competențelor, găsirea unui loc de muncă 
decent și adaptarea la locurile de muncă 
ale viitorului, precum și pentru 
eliminarea stereotipurilor de gen potrivit 
cărora acestea sunt domenii destinate în 
mod tipic bărbaților; întrucât știința și 
gândirea științifică sunt esențiale pentru 
cultura democratică, aceasta având la 
rândul său un rol fundamental în 
promovarea egalității de gen;

Or. en

Amendamentul 21
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul Ca (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ca. întrucât IA nu ar trebui să fie 
utilizată pentru a influența în niciun mod 
opiniile, percepția sau liberul arbitru al 
persoanelor;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul D
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Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât femeile sunt semnificativ 
subreprezentate în sectoarele IA, atât în 
calitate de creatori, cât și de consumatori; 
întrucât întregul potențial al competențelor, 
cunoștințelor și calificărilor femeilor din 
domeniile digital, IA și ICT (informații, 
comunicare și tehnologie) poate contribui 
la stimularea economiei europene; întrucât 
la nivel mondial doar 22 % dintre 
profesioniștii din domeniul IA sunt femei; 
întrucât absența femeilor de la dezvoltarea 
IA nu doar a crescut riscul prejudecăților, 
dar a și lipsit UE de talente, viziune și 
resurse și constituie, prin urmare, un 
obstacol în calea inovării,

D. întrucât femeile sunt semnificativ 
subreprezentate în sectoarele IA, atât în 
calitate de creatori, dezvoltatori, cât și de 
consumatori; întrucât întregul potențial al 
competențelor, cunoștințelor și calificărilor 
femeilor din domeniile digital, IA și ICT 
(informații, comunicare și tehnologie) 
poate contribui la stimularea economiei 
europene; întrucât la nivel mondial doar 22 
% dintre profesioniștii din domeniul IA 
sunt femei; întrucât absența femeilor de la 
dezvoltarea IA nu doar a crescut riscul 
prejudecăților, dar a și lipsit UE de talente, 
viziune și resurse și constituie, prin urmare, 
un obstacol în calea inovării, întrucât 
diversitatea de gen îmbunătățește 
atitudinea femeilor în cadrul echipelor și 
performanța echipei și favorizează 
potențialul de inovare în întreprinderile 
publice și private;

Or. en

Amendamentul 23
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât femeile sunt semnificativ 
subreprezentate în sectoarele IA, atât în 
calitate de creatori, cât și de consumatori; 
întrucât întregul potențial al competențelor, 
cunoștințelor și calificărilor femeilor din 
domeniile digital, IA și ICT (informații, 
comunicare și tehnologie) poate contribui 
la stimularea economiei europene; întrucât 
la nivel mondial doar 22 % dintre 
profesioniștii din domeniul IA sunt femei; 
întrucât absența femeilor de la dezvoltarea 
IA nu doar a crescut riscul prejudecăților, 
dar a și lipsit UE de talente, viziune și 
resurse și constituie, prin urmare, un 

D. întrucât femeile sunt semnificativ 
subreprezentate în sectoarele IA, atât în 
calitate de creatori, cât și de consumatori; 
întrucât întregul potențial al competențelor, 
cunoștințelor și calificărilor femeilor din 
domeniile digital, IA și ICT (informații, 
comunicare și tehnologie) poate contribui 
la stimularea economiei europene și la 
creșterea gradului de conștientizare a 
nevoilor femeilor în legătură cu aceste 
instrumente; întrucât la nivel mondial doar 
22 % dintre profesioniștii din domeniul IA 
sunt femei; întrucât absența femeilor de la 
dezvoltarea IA nu doar a crescut riscul 
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obstacol în calea inovării, prejudecăților, dar a și lipsit UE de talente, 
viziune și resurse și constituie, prin urmare, 
un obstacol în calea inovării,

Or. pl

Amendamentul 24
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât femeile sunt semnificativ 
subreprezentate în sectoarele IA, atât în 
calitate de creatori, cât și de consumatori; 
întrucât întregul potențial al competențelor, 
cunoștințelor și calificărilor femeilor din 
domeniile digital, IA și ICT (informații, 
comunicare și tehnologie) poate contribui 
la stimularea economiei europene; întrucât 
la nivel mondial doar 22 % dintre 
profesioniștii din domeniul IA sunt femei; 
întrucât absența femeilor de la 
dezvoltarea IA nu doar a crescut riscul 
prejudecăților, dar a și lipsit UE de 
talente, viziune și resurse și constituie, 
prin urmare, un obstacol în calea 
inovării,

D. întrucât întregul potențial al 
competențelor, cunoștințelor și calificărilor 
femeilor din domeniile digital, IA și ICT 
(informații, comunicare și tehnologie) 
poate contribui la stimularea economiei 
europene; întrucât constată că, la nivel 
mondial, 22 % dintre profesioniștii din 
domeniul IA sunt femei; întrucât 
reamintește că, în domeniul inteligenței 
artificiale, la fel ca în toate sectoarele de 
activitate, numărul de posturi ocupate de 
femei nu trebuie să constituie un criteriu 
esențial de analiză, ci trebuie să fie o 
consecință a alegerii libere a femeilor de a 
desfășura sau de a nu desfășura o 
activitate;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Considerentul D

Proiectul de aviz Amendamentul

D. întrucât femeile sunt semnificativ 
subreprezentate în sectoarele IA, atât în 
calitate de creatori, cât și de consumatori; 

D. întrucât femeile sunt semnificativ 
subreprezentate în sectoarele IA, atât în 
calitate de creatori, cât și de consumatori; 
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întrucât întregul potențial al competențelor, 
cunoștințelor și calificărilor femeilor din 
domeniile digital, IA și ICT (informații, 
comunicare și tehnologie) poate contribui 
la stimularea economiei europene; întrucât 
la nivel mondial doar 22 % dintre 
profesioniștii din domeniul IA sunt femei; 
întrucât absența femeilor de la dezvoltarea 
IA nu doar a crescut riscul prejudecăților, 
dar a și lipsit UE de talente, viziune și 
resurse și constituie, prin urmare, un 
obstacol în calea inovării,

întrucât întregul potențial al competențelor, 
cunoștințelor și calificărilor femeilor din 
domeniile digital, IA și ICT (informații, 
comunicare și tehnologie), alături de 
recalificarea lor, poate contribui la 
stimularea economiei europene; întrucât la 
nivel mondial doar 22 % dintre 
profesioniștii din domeniul IA sunt femei; 
întrucât absența femeilor de la dezvoltarea 
IA nu doar a crescut riscul prejudecăților, 
dar a și lipsit UE de talente, viziune și 
resurse și constituie, prin urmare, un 
obstacol în calea inovării,

Or. en

Amendamentul 26
Silvia Modig

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât asistenții vocali digitali 
sunt programați, în special, pentru a fi 
asemănători vocilor unor femei tinere; 
întrucât întreprinderile obțin profit dacă 
le oferă experiențe plăcute clienților și 
justifică utilizarea vocii feminine prin 
faptul că clienții preferă vocea feminină și 
că întreprinderea obține un profit mai 
mare dacă folosește o voce feminină; 
întrucât concluziile cercetării nu susțin 
acest punct de vedere; întrucât s-a dovedit 
că asistenții vocali digitali reacționează, 
adesea, într-o măsură mai mică la 
mesajele comparabile cu hărțuirea 
sexuală; întrucât răspunsurile asistenților 
vocali la hărțuirea sexuală se bazează pe 
programarea acestora; întrucât 
răspunsurile programate ale asistenților 
vocali la hărțuirea sexuală perpetuează o 
imagine sexistă și distorsionată asupra 
femeilor;

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

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât UE se confruntă cu o 
subreprezentare fără precedent a femeilor 
în carierele și educația din domeniile 
științei, tehnologiei, ingineriei și 
matematicii (STIM), având în vedere că 
femeile reprezintă 52 % din populația 
Europei, însă, cu toate acestea, doar 1 din 
3 absolvenți de STIM sunt femei; întrucât, 
în ciuda tendinței pozitive de implicare și 
interes al femeilor față de educația STIM, 
procentele rămân insuficiente, în special 
având în vedere importanța carierelor în 
domeniul STIM într-o lume din ce în ce 
mai digitalizată;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Da (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Da. întrucât experiențele anterioare 
din multe domenii tehnice, cum ar fi 
medicina, designul de siguranță al 
autovehiculelor și altele, ne-au 
demonstrat că evoluțiile și inovațiile se 
bazează, adesea, în principal sau exclusiv 
pe datele obținute de la bărbați, fapt care 
a avut efecte negative asupra femeilor, 
inclusiv decesul[1]. [1] D’Ignazio/Klein, 
Data Feminism, publicații MIT, martie 



PE652.604v01-00 18/46 AM\1206605RO.docx

RO

2020;

Or. en

Amendamentul 29
Silvia Modig

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât hărțuirea pe internet 
rămâne o preocupare majoră în ceea ce 
privește dezvoltarea inteligenței artificiale 
în educație, întrucât un număr mare de 
persoane au fost victime ale unor noi 
forme de hărțuire sexuală și psihologică 
online în perioada pandemiei de COVID-
19, inclusiv atacuri cibernetice prin zoom, 
urmărirea sau amenințările online; 
întrucât, în multe dintre locurile de 
muncă, inclusiv în instituțiile UE, nu s-a 
pus în aplicare nicio măsură pentru a 
combate aceste noi forme de hărțuire 
sexuală și psihologică;

Or. en

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

Proiect de aviz
Considerentul Db (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Db. întrucât 1 din 10 femei (10 %) din 
Uniunea Europeană a căzut deja victimă 
a unei forme de violență cibernetică de la 
vârsta de 15 ani; întrucât violența 
cibernetică este, adesea, îndreptată 
împotriva femeilor care îndrăznesc să ia 
atitudine în mod public, cum ar fi 
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activiștii, femeile politicieni și alte 
persoane publice; întrucât IA și alte 
tehnologii emergente pot juca un rol 
important în prevenirea violenței 
cibernetice împotriva femeilor și a fetelor 
și în educarea oamenilor;

Or. en

Amendamentul 31
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

1. subliniază că, în domeniul 
educației, procesul de introducere a 
produselor și serviciilor bazate pe 
inteligența artificială ar trebui să fie 
însoțit de un proces de revizuire și 
actualizare a normelor sectoriale 
relevante și ar trebui să implice cadrele 
didactice, cursanții și societatea în 
general și, de asemenea, ar trebui să ia în 
considerare nevoile lor, posibilitățile lor 
reale și beneficiile preconizate pentru a se 
asigura că IA este utilizată în mod 
conștient și etic, astfel încât să se asigure 
protecția maximă a drepturilor 
fundamentale, precum și faptul că 
oamenii vor putea întotdeauna, în ultimă 
instanță, să controleze și să corecteze 
deciziile sistemului; consideră că IA are un 
imens potențial de promovare a egalității 
de gen, cu condiția eliminării 
prejudecăților conștiente și inconștiente; 
subliniază necesitatea ca IA să respecte 
principiile și valorile egalității și 
nediscriminării între femei și bărbați; 
evidențiază, de asemenea, importanța unei 
abordări bazate pe riscuri și a monitorizării 
continue a algoritmilor existenți și a celor 
noi;

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente deja existente; 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
colecteze date defalcate pe gen, pentru a 
completa seturile de date într-un mod care 
să promoveze egalitatea; îndeamnă, de 
asemenea, Comisia să ia în considerare 
egalitatea de gen atunci când examinează, 
aprobă și pune în aplicare orientările 
etice pentru utilizarea IA; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați, precum și ale 
nediscriminării persoanelor LGBTI+ și a 
persoanelor care aparțin minorităților 
etnice, în special romi și negri, persoane 
din comunități indigene și persoane de 
culoare; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
atât în ceea ce privește aplicațiile și 
sectoarele în care se utilizează IA, cât și 
monitorizarea continuă a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

Or. en

Amendamentul 33
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

1. consideră că IA are potențial de 
promovare a egalității de gen, dar că sunt 
necesare eforturi suplimentare și 
importante din punct de vedere al 
reglementării pentru a elimina 
prejudecățile conștiente și inconștiente; 
subliniază necesitatea ca IA să respecte 
principiile și valorile egalității și 
nediscriminării între femei și bărbați; 
evidențiază, de asemenea, importanța unei 
abordări bazate pe riscuri diferențiate și 
transparente, axate pe evitarea producerii 
de prejudicii atât pentru individ, cât și 
pentru societate, și a monitorizării 
continue a algoritmilor existenți și a celor 
noi;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri, 
a transparenței, a asumării răspunderii și 
a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

Or. en

Amendamentul 35
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Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen; 
subliniază necesitatea ca IA să respecte 
principiile și valorile egalității și 
nediscriminării între femei și bărbați; 
evidențiază, de asemenea, importanța unei 
abordări bazate pe riscuri și a monitorizării 
continue a algoritmilor existenți și a celor 
noi, fără ca aceștia din urmă să aducă 
atingere, sub niciun pretext și în niciun 
mod, libertăților și liberului arbitru;

Or. fr

Amendamentul 36
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi, precum și a 
monitorizării rezultatelor activității 
acestora;

Or. pl

Amendamentul 37
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Andżelika Anna Możdżanowska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a algoritmilor 
existenți și a celor noi;

1. consideră că IA are un imens 
potențial de promovare a egalității de gen, 
cu condiția eliminării prejudecăților 
conștiente și inconștiente; subliniază 
necesitatea ca IA să respecte principiile și 
valorile egalității și nediscriminării între 
femei și bărbați; evidențiază, de asemenea, 
importanța unei abordări bazate pe riscuri 
și a monitorizării continue a activității 
acestora;

Or. pl

Amendamentul 38
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că IA are menirea de 
servi utilizatorilor și nu ar trebui în niciun 
caz să poată fi utilizată pentru a modifica 
percepția, modul de a gândi sau liberul 
arbitru al persoanelor;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul
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2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital, subliniind importanța 
perfecționării și a recalificării în acest 
scop; solicită Comisiei și statelor membre 
să pună în aplicare politicile/orientările 
privind achizițiile publice care să 
stimuleze întreprinderile să angajeze mai 
multe femei și fete în locurile de muncă 
din domeniile STIM; solicită Comisiei și 
statelor membre să promoveze un prag 
minim al numărului de femei din 
domeniul cercetării care să fie implicate 
în proiectele STIM și IA; încurajează 
Comisia și statele membre să achiziționeze 
servicii educaționale, culturale și 
audiovizuale de la furnizori care aplică 
echilibrul de gen în întreprinderile lor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital; recunoaște că 
stereotipurile de gen, descurajarea 
culturală și lipsa de conștientizare și 
promovare a modelelor feminine de urmat 
reprezintă obstacole și afectează în mod 
negativ oportunitățile fetelor și femeilor 
de acces la studii, cariere și 
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antreprenoriat în domeniile TIC, STIM și 
IA, și conduc la discriminare și la un 
număr mai mic de oportunități pentru 
femei pe piața muncii;

Or. en

Amendamentul 41
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital, precum și promovarea 
unei culturi a locurilor de muncă din 
domeniul tehnologic în care sunt 
asigurate condiții de muncă și practici de 
lucru favorabile egalității de gen, ceea ce 
va duce, de asemenea, la dezvoltarea unor 
produse și aplicații tehnologice care 
utilizează inteligența artificială mai 
favorabile diversității de gen și 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 42
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
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(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;

(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital; subliniază importanța 
creșterii numărului de femei instruite și 
angajate în domeniul IA, ceea ce va 
contribui la participarea femeilor la 
modelarea viitorului, precum și la 
reducerea riscurilor asociate cu crearea 
așa-numiților „algoritmi distorsionați”;

Or. pl

Amendamentul 43
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA, să combată sexismul în 
mediile de lucru în care lucrează 
preponderent bărbați, precum IA și 
programarea, și adoptarea unei abordări pe 
mai multe niveluri a decalajului de gen de 
la toate nivelurile educației și carierelor în 
sectorul digital;

Or. en

Amendamentul 44
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
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tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;

tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital, respectând în același 
timp diferențele legate de alegerile făcute 
de bărbați și de femei;

Or. fr

Amendamentul 45
Andżelika Anna Możdżanowska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital, punând un accent 
deosebit pe învățământul primar;

Or. pl

Amendamentul 46
Andżelika Anna Możdżanowska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM) și al IA și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;

2. solicită politici menite să crească 
participarea femeilor în domeniile științei, 
tehnologiei, ingineriei și matematicii 
(STIM), al IA și în sectorul cercetării și 
inovării, precum și adoptarea unei abordări 
pe mai multe niveluri a decalajului de gen 
de la toate nivelurile educației și carierelor 
în sectorul digital;
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Or. pl

Amendamentul 47
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei Europene ca, în 
conformitate cu obligația de integrare a 
perspectivei de gen și cu orice legislație 
sau politică suplimentară, să elaboreze o 
analiză globală de gen asupra impactului 
potențial al IA în toate sectoarele, inclusiv 
mass-media, cultură și educație, pentru a 
evalua riscurile, și să formuleze 
recomandări pentru corectarea 
eventualelor rezultate negative privind 
egalitatea de gen pentru individ și pentru 
societate în ansamblul său;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază caracterul intersectorial 
al discriminării de gen, înrădăcinată în 
prejudecăți de gen conștiente sau 
inconștiente, care include sectorul 
educației, portretizarea femeilor în mass-
media și în publicitate pe ecran și în afara 
ecranului și responsabilitatea sectorului 
public și privat în ceea ce privește 
recrutarea, dezvoltarea și păstrarea în 
mod proactiv a profesioniștilor femei și 
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stimularea unei culturi organizaționale 
favorabile incluziunii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
aibă în vedere IA dintr-o perspectivă de 
gen atunci când elaborează politici și 
legislație și, dacă este necesar, să adapteze 
legislația în vigoare, inclusiv programele 
UE;

3. invită Comisia și statele membre să 
aibă în vedere IA dintr-o perspectivă de 
gen atunci când elaborează politici și 
legislație și, dacă este necesar, să adapteze 
legislația în vigoare, inclusiv programele 
UE; încurajează statele membre să adopte 
o strategie pentru promovarea prezenței 
femeilor în studiile și carierele din 
domeniile STIM, TIC și IA, în strategiile 
naționale relevante, în scopul realizării 
egalității de gen; consideră că aceste 
strategii ar trebui să urmărească o 
consolidare a egalității de gen, 
concentrându-se, printre altele, asupra 
educației și a calificărilor, asupra unui 
echilibru mai bun între viața profesională 
și cea privată, asupra egalității de șanse, 
asupra nediscriminării pe piața muncii, 
asupra sensibilizării cu privire la 
prejudecățile de gen în toate sectoarele 
relevante și asupra creșterii vizibilității 
modelelor feminine de urmat; îndeamnă 
Comisia să abordeze disparitatea de gen 
de la nivelul carierelor și învățământului 
din domeniile STIM, TIC și IA și să facă 
din acest lucru o prioritate în cadrul 
pachetului privind competențele digitale, 
pentru a promova prezența femeilor la 
toate nivelurile de învățământ, precum și 
în activitățile de perfecționare și 
recalificare a forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 50
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
aibă în vedere IA dintr-o perspectivă de 
gen atunci când elaborează politici și 
legislație și, dacă este necesar, să adapteze 
legislația în vigoare, inclusiv programele 
UE;

3. invită Comisia și statele membre să 
integreze perspectiva de gen în IA și să 
efectueze evaluări sistematice ale 
impactului de gen atunci când elaborează 
politici și legislație; solicită introducerea, 
în viitoarele reglementări și programe 
privind IA, a unor obiective și cerințe 
privind egalitatea de gen pentru 
finanțarea, dezvoltarea și testarea 
sistemelor de IA înainte ca acestea să fie 
aplicate, în vederea eliminării riscului de 
discriminare sau de încălcare a altor 
drepturi; solicită adaptarea legislației în 
vigoare, inclusiv a programelor UE în 
acest scop;

Or. en

Amendamentul 51
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
aibă în vedere IA dintr-o perspectivă de 
gen atunci când elaborează politici și 
legislație și, dacă este necesar, să adapteze 
legislația în vigoare, inclusiv programele 
UE;

3. invită Comisia și statele membre să 
aibă în vedere IA dintr-o perspectivă de 
gen atunci când elaborează politici și 
legislație;

Or. fr
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Amendamentul 52
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. invită Comisia și statele membre să 
aibă în vedere IA dintr-o perspectivă de 
gen atunci când elaborează politici și 
legislație și, dacă este necesar, să adapteze 
legislația în vigoare, inclusiv programele 
UE;

3. invită Comisia și statele membre să 
aibă în vedere aspectele etice, inclusiv 
dintr-o perspectivă de gen atunci când 
elaborează politici și legislație în domeniul 
IA și, dacă este necesar, să adapteze 
legislația în vigoare, inclusiv programele 
UE;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. invită Comisia și statele membre să 
acorde finanțare adecvată programelor 
care vizează atragerea unui număr mai 
mare de fete și femei să studieze și să 
lucreze în domeniile STIM; îndeamnă 
Comisia și statele membre să instituie 
programe prin intermediul cărora să se 
ofere finanțare femeilor și fetelor care 
lansează proiecte sau înființează 
întreprinderi în domeniul IA, în 
sectoarele educației, culturii și 
audiovizualului; solicită Comisiei și 
statelor membre să acorde un acces 
privilegiat la fonduri întreprinderilor din 
sectoarele educației, culturii și 
audiovizualului care asigură echilibrul de 
gen; încurajează Comisia și statele 
membre ca, în cadrul procedurilor de 
achiziții publice în sectoarele educației, 
culturii și audiovizualului, să revizuiască 
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criteriile de selecție utilizate pentru a 
verifica dacă se favorizează persoanele de 
sex masculin; subliniază că Comisia și 
statele membre ar trebui să ofere 
finanțare adecvată pentru dezvoltarea 
unor soluții de IA care să prevină și să 
combată violența cibernetică împotriva 
femeilor și a fetelor și să contribuie la 
educarea tinerilor;

Or. en

Amendamentul 54
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște că furnizorii de soluții 
IA trebuie să depună eforturi mai mari de 
testare foarte eficientă a produselor, 
pentru a anticipa posibilele erori care 
afectează grupurile vulnerabile; solicită 
intensificarea activității de elaborare a 
unui instrument care să învețe algoritmii 
să recunoască un comportament uman 
perturbator, care ar identifica acele 
elemente care contribuie cel mai frecvent 
la mecanisme discriminatorii în procesele 
automatizate de luare a deciziilor aferente 
algoritmilor;

Or. pl

Amendamentul 55
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul



AM\1206605RO.docx 33/46 PE652.604v01-00

RO

3a. subliniază importanța asigurării 
faptului că interesele femeilor care se 
confruntă cu multiple forme de 
discriminare, precum și ale grupurilor 
marginalizate și vulnerabile sunt luate în 
considerare în mod adecvat și sunt 
reprezentate în orice cadru de 
reglementare viitor; constată cu 
îngrijorare că, odată cu dezvoltarea IA, 
grupurile marginalizate riscă să se 
confrunte cu noi decalaje tehnologice, 
economice și sociale;

Or. en

Amendamentul 56
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită măsuri specifice de 
combatere a violenței cibernetice; solicită 
măsuri cu caracter legislativ obligatoriu 
menite să combată aceste forme de 
violență și să sprijine statele membre în 
dezvoltarea de instrumente de formare 
pentru forțele de poliție, sistemul de 
justiție și sectorul tehnologiei informației 
și comunicațiilor;

Or. en

Amendamentul 57
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că documentația privind 
sistemul de testare a produselor IA ar 



PE652.604v01-00 34/46 AM\1206605RO.docx

RO

trebui să ofere acces liber și să respecte 
drepturile de proprietate intelectuală, 
astfel încât organizațiile 
neguvernamentale și personalul 
universitar să poată efectua audituri 
independente; subliniază că utilizatorii 
trebuie să fie întotdeauna informați 
atunci când a fost utilizat un algoritm 
pentru a lua o decizie în ceea ce-i privește, 
în special în cazul în care decizia se referă 
la accesul la beneficii economice sau la 
un produs;

Or. pl

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
conceapă măsuri de politică care să 
incorporeze pe deplin dimensiunea de gen, 
cum ar fi campanii de sensibilizare, 
formare și programe de învățământ, care ar 
trebui să îi informeze pe cetățeni cu privire 
la modul în care funcționează algoritmii și 
cum le afectează viața de zi cu zi;

4. invită Comisia și statele membre să 
conceapă măsuri de politică care să 
incorporeze pe deplin dimensiunea de gen, 
cum ar fi campanii de sensibilizare, 
formare și programe de învățământ, care ar 
trebui să îi informeze pe cetățeni cu privire 
la modul în care funcționează algoritmii și 
cum le afectează viața de zi cu zi; 
subliniază că ar trebui utilizate imagini 
neutre din punctul de vedere al genului 
pentru IA și roboții folosiți în scopuri 
educaționale și culturale, cu excepția 
cazului în care genul constituie, dintr-un 
anumit motiv, un factor-cheie; îndeamnă 
Comisia și statele membre să includă 
competențele digitale și formarea în 
domeniul IA în programele școlare și să 
impună obligativitatea acestora pentru 
toți, ca modalitate de a reduce disparitatea 
de gen din domeniul digital;

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
conceapă măsuri de politică care să 
incorporeze pe deplin dimensiunea de gen, 
cum ar fi campanii de sensibilizare, 
formare și programe de învățământ, care ar 
trebui să îi informeze pe cetățeni cu privire 
la modul în care funcționează algoritmii și 
cum le afectează viața de zi cu zi;

4. invită Comisia și statele membre să 
conceapă măsuri de politică care să 
incorporeze pe deplin dimensiunea de gen, 
cum ar fi campanii de sensibilizare, 
formare și programe de învățământ, care ar 
trebui să îi informeze pe cetățeni cu privire 
la modul în care funcționează algoritmii și 
cum le afectează viața de zi cu zi și să 
cultive mentalități și condiții de muncă 
egale pentru femei și bărbați, care să 
conducă la dezvoltarea de produse 
tehnologice și medii de lucru mai 
favorabile incluziunii;

Or. en

Amendamentul 60
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
conceapă măsuri de politică care să 
incorporeze pe deplin dimensiunea de 
gen, cum ar fi campanii de sensibilizare, 
formare și programe de învățământ, care 
ar trebui să îi informeze pe cetățeni cu 
privire la modul în care funcționează 
algoritmii și cum le afectează viața de zi cu 
zi;

4. invită Comisia și statele membre să 
îi informeze pe cetățeni cu privire la modul 
în care funcționează algoritmii și cum le 
afectează viața de zi cu zi;

Or. fr
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Amendamentul 61
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. invită Comisia și statele membre să 
conceapă măsuri de politică care să 
incorporeze pe deplin dimensiunea de gen, 
cum ar fi campanii de sensibilizare, 
formare și programe de învățământ, care ar 
trebui să îi informeze pe cetățeni cu privire 
la modul în care funcționează algoritmii și 
cum le afectează viața de zi cu zi;

4. invită Comisia și statele membre să 
conceapă măsuri care să incorporeze pe 
deplin dimensiunea de gen, cum ar fi 
campanii de sensibilizare, formare și 
programe de învățământ, care ar trebui să îi 
informeze pe cetățenii afectați cu privire la 
modul în care funcționează algoritmii și 
cum le afectează viața de zi cu zi;

Or. pl

Amendamentul 62
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că pentru realizarea 
egalității de gen este esențială elaborarea 
unei educații cuprinzătoare în ceea ce 
privește sexualitatea și relațiile de cuplu, 
care să includă combaterea violenței 
cibernetice, a hărțuirii sexuale online, a 
obiectivării, hipersexualizării și 
exploatării sexuale online a femeilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
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Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța dezvoltării și 
utilizării aplicațiilor IA în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual pentru 
colectarea de date mai precise și defalcate 
în funcție de gen, precum și a aplicării unor 
tehnici moderne de învățare automată 
lipsite de prejudecăți, dacă este necesar, 
pentru a corecta stereotipurile de gen ce ar 
putea avea efecte negative;

5. subliniază importanța dezvoltării și 
utilizării aplicațiilor IA în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual pentru 
colectarea de date mai precise și repartizate 
în funcție de gen, precum și a aplicării unor 
tehnici moderne de învățare automată 
lipsite de prejudecăți, dacă este necesar, 
pentru a corecta stereotipurile de gen ce ar 
putea avea efecte negative; invită Comisia 
și statele membre să măsoare impactul 
politicilor publice instituite pentru a 
încorpora dimensiunea de gen, analizând 
datele colectate; subliniază importanța 
utilizării unor date imparțiale, 
nediscriminatorii și care integrează 
perspectiva de gen în dezvoltarea IA; 
subliniază necesitatea de a se asigura 
faptul că proiectarea și utilizarea 
inteligenței artificiale în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual nu 
dezavantajează femeile și viețile acestora.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța dezvoltării și 
utilizării aplicațiilor IA în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual pentru 
colectarea de date mai precise și defalcate 
în funcție de gen, precum și a aplicării unor 
tehnici moderne de învățare automată 
lipsite de prejudecăți, dacă este necesar, 
pentru a corecta stereotipurile de gen ce ar 
putea avea efecte negative;

5. subliniază importanța dezvoltării și 
utilizării aplicațiilor IA în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual pentru 
colectarea de date mai precise și defalcate 
în funcție de gen, precum și a aplicării unor 
tehnici moderne de învățare automată 
lipsite de prejudecăți, dacă este necesar, 
pentru a corecta stereotipurile de gen ce ar 
putea avea efecte negative; subliniază 
faptul că unul dintre cele mai critice 
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puncte slabe ale IA se referă la diferitele 
tipuri de prejudecăți la care este supusă 
această tehnologie, cum ar fi genul, rasa 
sau orientarea sexuală, ca urmare a 
prejudecăților umane deja formate;

Or. en

Amendamentul 65
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța dezvoltării și 
utilizării aplicațiilor IA în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual pentru 
colectarea de date mai precise și defalcate 
în funcție de gen, precum și a aplicării unor 
tehnici moderne de învățare automată 
lipsite de prejudecăți, dacă este necesar, 
pentru a corecta stereotipurile de gen ce ar 
putea avea efecte negative;

5. subliniază importanța dezvoltării și 
utilizării aplicațiilor IA în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual pentru 
colectarea de date mai precise și defalcate 
în funcție de gen și a altor date privind 
egalitatea, precum și a aplicării unor 
tehnici moderne de învățare automată 
lipsite de prejudecăți, dacă este necesar, 
pentru a corecta stereotipurile de gen ce ar 
putea avea efecte negative; subliniază 
necesitatea de a dispune de date complete, 
de încredere și în timp real și faptul că 
disponibilitatea și accesul la acestea 
constituie o condiție necesară pentru 
instalarea sistemelor de analiză a datelor 
asistate de IA;

Or. en

Amendamentul 66
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază importanța dezvoltării și 5. subliniază importanța dezvoltării și 
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utilizării aplicațiilor IA în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual pentru 
colectarea de date mai precise și defalcate 
în funcție de gen, precum și a aplicării unor 
tehnici moderne de învățare automată 
lipsite de prejudecăți, dacă este necesar, 
pentru a corecta stereotipurile de gen ce 
ar putea avea efecte negative;

utilizării aplicațiilor IA în sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual pentru 
colectarea de date mai precise și defalcate 
în funcție de gen, precum și a aplicării unor 
tehnici moderne de învățare automată 
lipsite de prejudecăți;

Or. fr

Amendamentul 67
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. având în vedere caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare 
la elevi, studenți și alți cursanți, 
subliniază necesitatea unor evaluări 
corespunzătoare ale conformității pentru 
a verifica toate dispozițiile referitoare la 
cererile cu risc ridicat, inclusiv cerințele  
privind testarea, inspecțiile și certificarea, 
și pentru a asigura respectarea lor; 
subliniază că seturile de date utilizate 
pentru antrenarea IA ar trebui revizuite 
astfel încât acestea să fie fiabile și precise, 
cu scopul de a evita consolidarea 
stereotipurilor de gen și a altor 
prejudecăți bazate pe sex, origine etnică 
sau rasială, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală;

Or. it

Amendamentul 68
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că, în scopul analizării 
impactului sistemelor algoritmice asupra 
cetățenilor, accesul la date ar trebui extins 
la părțile adecvate, în special cercetătorii 
independenți, mass-media și organizațiile 
societății civile, respectând pe deplin 
dreptul Uniunii privind protecția datelor 
și confidențialitatea;

Or. en

Amendamentul 69
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia să includă educația 
în cadrul de reglementare pentru 
aplicațiile de IA cu grad ridicat de risc, 
având în vedere că este important ca 
educația să contribuie, în continuare, la 
binele public și dat fiind caracterul 
deosebit de sensibil al datelor referitoare 
la elevi, studenți și alți cursanți; 
subliniază că, în sectorul educației, 
această implementare ar trebui să implice 
cadrele didactice, cursanții și societatea în 
sens larg și să ia în considerare nevoile 
lor și beneficiile preconizate, pentru a se 
asigura faptul că IA este utilizată în mod 
rațional și etic;

Or. en

Amendamentul 70
Marco Zullo

Proiect de aviz
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Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la utilizarea, în unele comunități locale, a 
aplicațiilor de inteligență artificială cu 
scopul identificării biometrice de la 
distanță; reamintește că utilizarea 
tehnologiilor intruzive de supraveghere, 
în special în domenii cu risc ridicat, cum 
ar fi cel al educației, poate încălca 
drepturile fundamentale, deoarece 
implică utilizarea de date sensibile;

Or. it

Amendamentul 71
Gwendoline Delbos-Corfield
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Comisia să încurajeze 
utilizarea programelor UE precum 
Orizont Europa, Europa digitală și 
Erasmus+ pentru a promova cercetarea 
multidisciplinară, proiectele-pilot, 
experimentele, dezvoltarea de 
instrumente, inclusiv formarea, pentru 
identificarea prejudecăților de gen în 
domeniul IA, precum și a campaniilor de 
sensibilizare a publicului larg;

Or. en

Amendamentul 72
Marco Zullo

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că sunt necesare echipe 
variate de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze alături de actorii din sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual, pentru 
a împiedica includerea accidentală a 
prejudecăților culturale și de gen în 
algoritmii, sistemele și aplicațiile IA.

6. subliniază că sunt necesare echipe 
variate de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze alături de actorii din sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual, pentru 
a împiedica includerea accidentală a 
prejudecăților culturale și de gen în 
algoritmii, sistemele și aplicațiile IA; 
îndeamnă Comisia să mențină și să 
promoveze pluralitatea teoriilor de 
referință pe care să se bazeze dezvoltarea 
sistemelor de inteligență artificială.

Or. it

Amendamentul 73
Annika Bruna, Virginie Joron

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că sunt necesare echipe 
variate de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze alături de actorii din sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual, 
pentru a împiedica includerea accidentală 
a prejudecăților culturale și de gen în 
algoritmii, sistemele și aplicațiile IA.

6. subliniază faptul că dreptul la 
muncă și la formare profesională nu 
trebuie să fie adaptat la o politică 
restrictivă în materie de ocupare a forței 
de muncă, precum obligația de a prevedea 
cote pe baza unor criterii bazate în special 
pe gen.

Or. fr

Amendamentul 74
Andżelika Anna Możdżanowska

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că sunt necesare echipe 
variate de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze alături de actorii din sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual, pentru 
a împiedica includerea accidentală a 
prejudecăților culturale și de gen în 
algoritmii, sistemele și aplicațiile IA.

6. subliniază că sunt necesare echipe 
variate de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze alături de actorii din sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual, pentru 
a împiedica includerea accidentală a 
prejudecăților culturale și de gen sau a 
oricărei alte prejudecăți în algoritmii, 
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sistemele și aplicațiile IA.

Or. pl

Amendamentul 75
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că sunt necesare echipe 
variate de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze alături de actorii din sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual, pentru 
a împiedica includerea accidentală a 
prejudecăților culturale și de gen în 
algoritmii, sistemele și aplicațiile IA.

6. subliniază că sunt necesare echipe 
variate de dezvoltatori și ingineri care să 
lucreze alături de actorii din sectoarele 
educațional, cultural și audiovizual, pentru 
a împiedica includerea accidentală a unei 
serii de prejudecăți sociale (inclusiv de 
gen, culturale, legate de culoarea pielii 
etc.) în algoritmii, sistemele și aplicațiile 
IA.

Or. pl

Amendamentul 76
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază nevoia de formare a 
lucrătorilor și a educatorilor din domeniul 
IA, pentru a promova capacitatea de a 
identifica și a corecta practicile de 
discriminare de gen de la locul de muncă 
și din educație, precum și de formare a 
lucrătorilor care dezvoltă sisteme și 
aplicații de IA pentru identificarea și 
eliminarea sexismului și a discriminării 
de gen din sistemele și aplicațiile de IA pe 
care le dezvoltă aceștia; evidențiază, de 
asemenea, necesitatea stabilirii unor 
responsabilități clare în întreprinderi și în 
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instituțiile de învățământ pentru a se 
asigura faptul că nu există discriminare 
de gen sau sexism la locul de muncă și în 
instituțiile de învățământ;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că algoritmii și IA ar 
trebui să fie „etici din faza de proiectare”, 
fără prejudecăți încorporate; consideră că 
organizațiile media ar trebui să fie 
informate cu privire la parametrii 
principali ai sistemelor IA bazate pe 
algoritmi care determină clasificarea și 
afișarea rezultatelor căutării pe 
platformele terțe; subliniază că utilizatorii 
ar trebui, de asemenea, să fie informați cu 
privire la orice utilizare a IA pentru 
luarea deciziilor în cadrul serviciilor pe 
care le utilizează și ar trebui să fie 
capacitați să își configureze setările de 
confidențialitate prin măsuri transparente 
și inteligibile, direct la nivelul 
furnizorului de servicii;

Or. en

Amendamentul 78
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că, acordându-se 
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atenția cuvenită pentru a elimina 
prejudecățile și discriminarea față de 
anumite grupuri, inclusiv stereotipurile de 
gen, progresul tehnologic nu ar trebui să 
se oprească;

Or. pl

Amendamentul 79
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. invită Comisia să sprijine 
finanțarea cercetării care vizează 
identificarea și eradicarea cauzelor 
reacției asistenților vocali digitali care 
subestimează hărțuirea sexuală îndreptată 
împotriva lor; solicită să se pună capăt 
practicii prin care asistenții vocali digitali 
sunt creați, în mod implicit, asemănători 
vocilor de femei și să se încurajeze 
dezvoltarea unor asistenți vocali neutri 
din punctul de vedere al genului;

Or. en

Amendamentul 80
Silvia Modig

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. regretă faptul că, în ultima 
perioadă, în multe dintre locurile de 
muncă, inclusiv în instituțiile UE, nu s-a 
pus în aplicare nicio măsură pentru a 
combate noile forme de hărțuire; invită 
instituțiile UE și toate celelalte locuri de 
muncă să adapteze imediat măsurile din 
domeniul resurselor umane care 
abordează forme vechi și noi de hărțuire 
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online, inclusiv prin lansarea unui studiu 
amplu referitor la condițiile de muncă din 
această perioadă, prin cursuri de instruire 
obligatorii împotriva hărțuirii sexuale și 
prin instituirea unui număr pentru 
apeluri de urgență pentru victimele 
tuturor formelor de hărțuire;

Or. en


