
AM\1117192PT.docx PE598.460v01-00

PT Unida na diversidade PT

10.2.2017 A8-0005/12/rev

Alteração 12/rev
Beatrix von Storch
em nome do Grupo EFDD

Relatório A8-0005/2017
Mady Delvaux
Disposições de Direito Civil sobre Robótica
2015/2103(INL)

Proposta de resolução
Nº. 44

Proposta de resolução Alteração

44. Salienta a importância de prever as 
alterações da sociedade, tendo em conta os 
efeitos que o desenvolvimento e a 
aplicação da robótica e da IA podem ter no 
emprego; insta a Comissão a analisar 
diferentes cenários possíveis e as suas 
consequências para a viabilidade dos 
sistemas de segurança social dos 
Estados-Membros; considera que deve ser 
iniciado um debate inclusivo sobre novos 
modelos de emprego e sobre a 
sustentabilidade dos nossos sistemas 
fiscais e sociais com base na existência de 
um rendimento adequado, incluindo a 
possível introdução de um rendimento 
básico generalizado;

44. Salienta a importância de prever as 
alterações da sociedade, tendo em conta os 
efeitos que o desenvolvimento e a 
aplicação da robótica e da IA podem ter no 
emprego; insta a Comissão a analisar 
diferentes cenários possíveis e as suas 
consequências para a viabilidade dos 
sistemas de segurança social dos 
Estados-Membros; recomenda que os 
trabalhadores que tenham perdido os seus 
postos de trabalho devido à robotização 
beneficiem de formação contínua para 
melhorar as suas competências noutras 
áreas e sectores e para os ajudar a 
encontrar um novo emprego;
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Proposta de resolução
N.º 59 – alínea f)

Proposta de resolução Alteração

f) Criar um estatuto jurídico 
específico para os robôs a longo prazo, de 
modo a que, pelo menos, os robôs 
autónomos mais sofisticados possam ser 
determinados como detentores do estatuto 
de pessoas eletrónicas responsáveis por 
sanar quaisquer danos que possam causar 
e, eventualmente, aplicar a personalidade 
eletrónica a casos em que os robôs tomam 
decisões autónomas ou em que interagem 
por qualquer outro modo com terceiros de 
forma independente;

Suprimido
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