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Alteração 1
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando -A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-A. Tendo em conta os princípios 
orientadores das Nações Unidas sobre 
empresas e direitos humanos;

Or. en

Alteração 2
Ádám Kósa

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que a aplicação da 
inteligência artificial (IA) na vida 
quotidiana e no local de trabalho está a 
aumentar;

A. Considerando que a aplicação da 
inteligência artificial (IA) na vida 
quotidiana e no local de trabalho está a 
aumentar, que a crise decorrente da 
COVID-19 demonstrou que o teletrabalho 
e as plataformas digitais de trabalho são 
indispensáveis no futuro do trabalho e 
que também as pessoas com deficiência 
devem ter fácil acesso a todas as 
plataformas de teletrabalho;

Or. en

Alteração 3
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
Considerando A
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Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que a aplicação da 
inteligência artificial (IA) na vida 
quotidiana e no local de trabalho está a 
aumentar;

A. Considerando que a aplicação da 
inteligência artificial (IA), da robótica e 
das tecnologias conexas na vida 
quotidiana e no local de trabalho está a 
aumentar;

Or. en

Alteração 4
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que a aplicação da 
inteligência artificial (IA) na vida 
quotidiana e no local de trabalho está a 
aumentar;

A. Considerando que a aplicação da 
inteligência artificial (IA) na vida 
quotidiana e no trabalho está a aumentar 
constantemente;

Or. it

Alteração 5
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que, por 
«inteligência artificial» (IA), se entende 
um sistema que apresenta um 
comportamento inteligente, analisando o 
seu ambiente e tomando decisões, com um 
certo grau de autonomia, para alcançar 
objetivos específicos; que os sistemas 
baseados em inteligência artificial podem 
ser puramente confinados ao software, 
atuando no mundo virtual (por exemplo, 
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assistentes de voz, programas de análise 
de imagens, motores de busca, sistemas de 
reconhecimento facial e de discurso), ou 
podem ser integrados em dispositivos 
físicos (por exemplo, robôs avançados, 
automóveis autónomos, veículos aéreos 
não tripulados ou aplicações da Internet 
das coisas)1-A;
__________________
1-A Comunicação da Comissão sobre a 
Inteligência artificial para a Europa, 
COM(2018) 237 final.

Or. en

Alteração 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) é uma tecnologia para o 
futuro e que deverá beneficiar os cidadãos 
e a sociedade, melhorando a qualidade de 
vida, criando novas oportunidades de 
emprego e modelos empresariais mais 
sustentáveis;

Or. pl

Alteração 7
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que a IA 
transformará significativamente as atuais 
estruturas socioeconómicas, devendo 
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subordinar-se a um quadro regulamentar 
adequado;

Or. en

Alteração 8
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
Considerando A-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-A. Considerando que a IA é uma 
ferramenta importante para reforçar a 
competitividade da UE;

Or. sv

Alteração 9
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
Considerando A-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-B. Considerando que a IA, a robótica 
e as tecnologias conexas podem dar um 
enorme contributo para a consecução do 
objetivo comum da melhoria das vidas dos 
cidadãos e a promoção da prosperidade 
na UE, assim como para a gestão da 
dupla transição rumo a uma economia 
verde e digital, se forem devidamente 
exploradas;

Or. en

Alteração 10
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
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Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
Considerando A-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-C. Considerando que, de acordo com 
o Inquérito europeu do Cedefop sobre 
competências e empregos, 
aproximadamente 43 % dos trabalhadores 
adultos da UE viram-se confrontados com 
novas tecnologias no local de trabalho, 
como a introdução de máquinas e de 
sistemas das TIC; que aproximadamente 
sete em cada dez trabalhadores da UE 
necessitam de, pelo menos, um nível 
moderado de competências digitais no seu 
trabalho;

Or. en

Alteração 11
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
Considerando A-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

A-D. Considerando que, em média, 
aproximadamente um quarto dos 
cidadãos da UE não tem quaisquer 
competências digitais ou tem um nível 
baixo de competências digitais; que a 
clivagem digital possui aspetos específicos 
em matéria de género, acessibilidade, 
idade e geografia, que têm de ser 
abordados;

Or. en
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Alteração 12
Ádám Kósa

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de 
desafios;

B. Considerando que as novas 
tecnologias no local de trabalho, como a 
computação na nuvem, a IA, a Internet 
das coisas e a 5G encerram um grande 
potencial para melhorar o funcionamento 
do mercado de trabalho, oferecem 
benefícios económicos e sociais, 
promovem o mercado de trabalho 
inclusivo, apresentando ao mesmo tempo 
novos riscos e suscitando uma série de 
desafios, como recentemente demonstrado 
durante a pandemia da COVID-19 e o 
consequente aumento do teletrabalho, que 
colocou desafios significativos à 
totalidade da infraestrutura informática 
das empresas e das instituições;

Or. en

Alteração 13
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de 
desafios;

B. Considerando que a IA deveria 
proporcionar benefícios económicos e 
sociais, bem como novas oportunidades de 
trabalho, e que suscita uma série de 
desafios;

Or. es

Alteração 14
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, 
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Pierfrancesco Majorino, Agnes Jongerius, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de 
desafios;

B. Considerando que a IA tem 
potencial para oferecer benefícios 
económicos e sociais, por exemplo no que 
respeita à luta contra as desigualdades e à 
melhoria da qualidade de vida, suscitando 
ao mesmo tempo uma série de desafios; 
que a aplicação da IA no local de 
trabalho pode ajudar a melhorar a saúde 
ocupacional e a segurança, podendo, ao 
mesmo tempo, ser utilizada para 
acompanhar, avaliar, prever e orientar o 
desempenho dos trabalhadores com 
consequências diretas e implícitas nas 
suas carreiras e no seu bem-estar mental;

Or. en

Alteração 15
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de 
desafios;

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de 
desafios; que a IA oferece benefícios 
económicos e sociais, suscitando ao 
mesmo tempo uma série de desafios e que 
as novas aplicações de IA não devem ter 
um impacto negativo nas atuais condições 
laborais;

Or. en
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Alteração 16
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de 
desafios;

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais e 
oportunidades tanto às empresas como 
aos trabalhadores, suscitando ao mesmo 
tempo uma série de desafios;

Or. en

Alteração 17
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de 
desafios;

B. Considerando que a IA oferece 
benefícios económicos e sociais, 
suscitando ao mesmo tempo uma série de 
desafios éticos, económicos, sociais, 
profissionais e legais;

Or. it

Alteração 18
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que uma abordagem 
europeia à inteligência artificial deve 
abordar, prioritariamente, os aspetos 
éticos e os dilemas associados à IA, para 
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assegurar que se centra no ser humano, 
reforça o bem-estar humano, uma 
sensação de segurança, o bem-estar da 
sociedade e do ambiente, e que respeita 
plenamente os direitos e os valores 
fundamentais da UE;

Or. pl

Alteração 19
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que a utilização da 
inteligência artificial, da automação, da 
robótica e das tecnologias conexas deveria 
guiar-se pelo respeito dos direitos 
humanos enquanto valor fundamental, 
incluindo no domínio laboral;

Or. en

Alteração 20
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-A. Considerando que a valorização 
da eficiência no trabalho não deve 
conduzir a um futuro digital 
desumanizado;

Or. en

Alteração 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Projeto de parecer
Considerando B-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

B-B. Considerando que o pleno 
potencial da IA só pode ser explorado se 
os utilizadores estiverem cientes dos 
eventuais benefícios e desafios que esta 
tecnologia acarreta; que é necessário 
integrar este problema no processo 
educativo, incluindo em termos de 
combate à exclusão social, e efetuar 
campanhas de informação à escala 
europeia com uma representatividade 
precisa de todos os aspetos de 
desenvolvimento da IA;

Or. pl

Alteração 22
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1 e 
aumentar a necessidade de mão de obra 
especializada2;

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1, 
substituindo progressivamente o homem 
em todas as atividades repetitivas, criando 
sistemas de trabalho assentes na 
colaboração homem-máquina e 
aumentando a necessidade de mão de obra 
especializada2;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
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vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

Or. it

Alteração 23
Ádám Kósa

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1 e 
aumentar a necessidade de mão de obra 
especializada2;

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica já têm um forte impacto no 
mercado de trabalho1 e aumentam a 
necessidade de mão de obra especializada, 
tornando obrigatórias a requalificação e a 
melhoria das competências dos 
trabalhadores2;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

Or. en

Alteração 24
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que as soluções de C. Considerando que as soluções de 
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IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1 e 
aumentar a necessidade de mão de obra 
especializada2;

IA e a robótica deverão ter um acentuado 
impacto no mercado de trabalho1 e 
aumentar a necessidade de competências e 
mão de obra especializada2;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

Or. en

Alteração 25
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1 e 
aumentar a necessidade de mão de obra 
especializada2;

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1 e 
aumentar a necessidade de mão de obra 
especializada2 e de competências 
específicas, sobretudo competências 
digitais;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

Or. pl
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Alteração 26
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1 e 
aumentar a necessidade de mão de obra 
especializada2;

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1, podendo 
reduzir a necessidade de pessoal em 
postos de trabalho existentes, 
nomeadamente em empregos tradicionais 
e rotineiros cujas tarefas podem ser 
automatizadas e aumentar a necessidade 
de mão de obra especializada2;

__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

Or. es

Alteração 27
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que as soluções de 
IA e a robótica deverão ter um forte 
impacto no mercado de trabalho1 e 
aumentar a necessidade de mão de obra 
especializada2;

C. Considerando que as soluções de 
IA, a automação e a robótica deverão ter 
um forte impacto no mercado de trabalho1 
e aumentar a necessidade de mão de obra 
especializada2;
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__________________ __________________
1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

1 STOA, «The ethics of artificial 
intelligence: issues and initiatives» [A ética 
na inteligência artificial: questões e 
iniciativas], março de 2020.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

2 Parlamento Europeu «Encouraging 
STEM Studies for the labour market» 
[Incentivar estudos nas áreas CTEM com 
vista ao mercado de trabalho], março de 
2015.

Or. en

Alteração 28
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que 42 % dos 
trabalhadores de empresas que aplicam a 
IA nos seus processos empresariais 
consideram que essas atividades suscitam 
questões de ética, às quais deve ser dada 
resposta; que 28 % das entidades 
patronais consideram que a aplicação da 
IA não se desenvolveu plenamente devido 
à falta de regras de ética neste domínio1-A;
_________________________
1-A Capgemini Research Institute, «Why 
addressing ethical questions in AI will 
benefit organizations» [Dar resposta às 
questões de ética no domínio da IA 
beneficiará as organizações], julho de 
2019.

Or. en

Alteração 29
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Krzysztof Hetman
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Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que a introdução da 
IA tornou as tarefas dos trabalhadores 
menos executivas e mais complexas e que 
existem estudos1-A que demonstram que a 
IA conduz ao aumento da «tensão 
tecnológica», à qual os trabalhadores com 
menores qualificações e mais velhos são 
mais vulneráveis.
__________________
1-A Meylemans, Lise; Vanderstukken, 
Arne; Vereycken, Yennef; Ramioul, 
Monique; 2019. Aanwezigheid en impact 
van nieuwe technologieën in sectoren van 
ACV-CSC METEA. 

Or. en

Alteração 30
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que o panorama do 
emprego se encontra em rápida evolução 
e se estima que 65 % das crianças que 
agora iniciam o ensino primário terão 
tipos de trabalho completamente 
diferentes que ainda não existem1-A;
__________________
1-A The World Economic Forum, «The 
future of jobs» [O futuro dos empregos], 
setembro de 2018.

Or. en
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Alteração 31
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
Considerando C-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-A. Considerando que a IA deveria ter 
como objetivo uma transição justa e 
equitativa, visando as necessidades dos 
trabalhadores em todos os tipos de 
emprego e setores económicos e 
assegurando um trabalho de elevada 
qualidade, sem deixar ninguém atrás;

Or. en

Alteração 32
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que a OCDE 
elaborou recomendações sobre 
inteligência artificial1-A;
__________________
1-A OCDE, «Recommendation of the 
Council on Artificial Intelligence» 
[Recomendação do Conselho sobre 
inteligência artificial], 2019, 
https://legalinstruments.oecd.org/en/instr
uments/OECD-LEGAL-0449.

Or. en

Alteração 33
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová
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Projeto de parecer
Considerando C-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-B. Considerando que a IA constitui 
uma prioridade estratégica e que deveria 
beneficiar os cidadãos e a sociedade, 
aumentando a competitividade, criando 
oportunidades de emprego e prosperidade 
económica;

Or. en

Alteração 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando C-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-C. Considerando que o Conselho da 
União Europeia incentiva à promoção de 
uma abordagem ética e centrada no ser 
humano no que respeita à IA1-A;
__________________
1-A Conselho de União Europeia, 
«Conclusões do Conselho – Construir o 
futuro digital da Europa», junho de 2020.

Or. en

Alteração 35
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
Considerando C-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-C. Considerando que, além de 
facilmente substituir postos de trabalho, a 
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IA também cria oportunidades em cargos 
que exigem uma maior formação e mais 
competências;

Or. en

Alteração 36
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando C-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-D. Considerando que não existem 
disposições comuns a nível da União em 
matéria de aplicação da IA no local de 
trabalho, o que poderá conduzir a 
distorções do mercado e desvantagens 
concorrenciais; que é necessário unificar 
as regras para proporcionar aos 
trabalhadores e às empresas um quadro 
regulamentar fiável;

Or. en

Alteração 37
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando C-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-E. Considerando que os parceiros 
sociais a nível da União concluíram um 
acordo-quadro sobre a digitalização, que, 
nomeadamente, inclui um capítulo 
alusivo à inteligência artificial e à 
salvaguarda do princípio do controlo 
humano («human in control»)1-A;
__________________
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1-A European Social Partners Framework 
Agreement on Digitalisation [Acordo-
quadro dos parceiros sociais europeus 
sobre a digitalização], junho de 2020.

Or. en

Alteração 38
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando C-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-F. Considerando que alguns 
Estados-Membros já estabeleceram 
organismos especiais para acompanhar e 
avaliar a influência da IA no local de 
trabalho;

Or. en

Alteração 39
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
Considerando C-G (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-G. Considerando que, muitas vezes, 
os trabalhadores e os seus representantes 
não estão sensibilizados para as 
aplicações de IA nem para as funções e os 
dados subjacentes; que a falta de 
sensibilização e a pressão concorrencial 
levaram algumas empresas a aplicarem 
soluções de IA, violando regulamentos 
existentes, como o de proteção de dados;

Or. en
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Alteração 40
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis

Projeto de parecer
Considerando C-H (novo)

Projeto de parecer Alteração

C-H. Considerando que os esforços que 
visam combater a desigualdade e os 
estereótipos de género são insuficientes; 
que a disparidade de género persiste em 
todos os domínios da tecnologia digital e, 
em especial no domínio da IA, 
solidificando, assim, uma trajetória que 
evidencia uma parcialidade em proveito 
dos homens no setor digital no futuro 
próximo;

Or. en

Alteração 41
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Salienta a necessidade de a 
abordagem europeia da inteligência 
artificial ser uniforme, partilhada, ética e 
antropocêntrica. O ser humano, em 
especial, deve ser o impulsionador e o 
beneficiário de cada processo de 
inovação.

Or. it

Alteração 42
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir



AM\1208075PT.docx 23/69 PE653.864v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta que o âmbito de aplicação 
de qualquer quadro para os aspetos éticos 
da inteligência artificial, da robótica e das 
tecnologias conexas deve ser adequado, 
proporcionado e objeto de uma avaliação 
exaustiva para evitar prejudicar a criação 
de emprego e a inovação no futuro; 
salienta, em especial, a necessidade de 
avaliar exaustivamente as oportunidades e 
os desafios que a IA, a robótica e as 
tecnologias conexas podem apresentar nas 
empresas e na administração pública, 
inclusivamente, no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os parceiros 
sociais sejam consultados sobre quaisquer 
quadros legislativos ou não legislativos a 
nível nacional ou europeu para as 
utilizações da inteligência artificial, da 
robótica e das tecnologias conexas que 
tenham impacto nos locais de trabalho e 
insta-os a incluírem os aspetos éticos da 
IA e os seus efeitos na economia e no 
emprego, nomeadamente, nos seus 
programas de trabalho conjuntos a nível 
setorial e intersetorial, se for caso disso;

Or. en

Alteração 43
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA no setor público e 
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administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

privado no que respeita aos trabalhadores, 
ao emprego e aos fluxos de trabalho; 
considera indispensável, no âmbito desta 
avaliação, que os representantes dos 
consumidores e dos trabalhadores sejam 
consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

Or. en

Alteração 44
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os parceiros sociais sejam 
consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas; considera que é 
necessário oferecer formação a todos os 
trabalhadores quando são introduzidas 
novas tecnologias de IA no local de 
trabalho.

Or. en

Alteração 45
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
recebam informações suficientes antes de 
as aplicações de IA serem utilizadas e 
participem ativamente na sua conceção, 
no seu desenvolvimento e na sua 
implantação, assegurando o respeito da 
agência humana e dos direitos pessoais;

Or. en

Alteração 46
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta a necessidade de avaliar 
prévia e exaustivamente todos os eventuais 
efeitos adversos e todas as implicações das 
aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego, à organização 
e aos fluxos de trabalho; considera 
indispensável, no âmbito desta avaliação, 
que os trabalhadores e os seus 
representantes sejam previamente 
consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

Or. it
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Alteração 47
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os parceiros 
sociais sejam consultados e recebam 
informações suficientes antes de as 
aplicações de IA serem utilizadas;

Or. es

Alteração 48
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, nomeadamente o impacto 
na conciliação da vida profissional com a 
vida privada, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas, tendo em consideração 
que os trabalhadores têm o direito de 
controlar os seus próprios dados;

Or. en
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Alteração 49
France Jamet

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho, bem como no que respeita ao 
financiamento dos sistemas sociais dos 
Estados-Membros; considera 
indispensável, no âmbito desta avaliação, 
que os trabalhadores e os seus 
representantes sejam consultados e 
recebam informações suficientes antes de 
as aplicações de IA serem utilizadas;

Or. fr

Alteração 50
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas; sublinha que a 
implantação da IA tem de ser 
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transparente e que os sistemas de IA no 
local de trabalho não podem prejudicar a 
privacidade e a dignidade dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 51
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes desde o início do processo 
decisório e antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

Or. en

Alteração 52
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 

1. Salienta a necessidade de avaliar 
exaustivamente os efeitos e as implicações 
das aplicações de IA nas empresas e na 
administração pública no que respeita aos 
trabalhadores, ao emprego e aos fluxos de 
trabalho; considera indispensável, no 
âmbito desta avaliação, que os 
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trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e recebam informações 
suficientes antes de as aplicações de IA 
serem utilizadas;

trabalhadores e os seus representantes 
sejam consultados e, no âmbito do diálogo 
social, recebam informações suficientes 
antes de as aplicações de IA serem 
utilizadas;

Or. sl

Alteração 53
Miriam Lexmann

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Entende que a dignidade humana 
constitui um valor fundamental e que o 
controlo humano constitui um princípio 
fundamental do progresso tecnológico 
revolucionário;

Or. en

Alteração 54
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Reconhece que a recolha, a gestão 
e a análise de dados apresentam questões 
e desafios éticos e podem afetar os direitos 
dos trabalhadores, como o direito à 
privacidade; considera que a recolha e a 
gestão dos dados dos trabalhadores 
também deveriam ser protegidos por 
regulamentos e acordos coletivos, 
assegurando a transparência, a 
rastreabilidade e a responsabilidade, 
assim como o controlo dos dados pelos 
próprios trabalhadores, nomeadamente 
em caso de rescisão do contrato, e a 
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obrigação de realização de auditorias às 
empresas; a análise dos dados também 
deveria ser regular e sistematicamente 
controlada para prevenir a parcialidade e 
a discriminação indireta, devendo ser 
assegurada a aplicação de medidas 
corretivas;

Or. en

Alteração 55
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Insta ao estabelecimento de um 
organismo de governação da inteligência 
artificial a nível da empresa, composto 
conjuntamente por representantes dos 
trabalhadores e das entidades patronais, a 
fim de acompanhar o desenvolvimento, a 
implantação e a utilização da inteligência 
artificial, da robótica e das tecnologias 
conexas nas empresas; em alternativa, os 
deveres e as responsabilidades deste 
organismo poderiam ser conferidos a 
estruturas de diálogo existentes, como as 
comissões de trabalhadores;

Or. en

Alteração 56
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-C. Salienta que, previamente ao 
desenvolvimento, à implantação e à 
aplicação de sistemas da inteligência 
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artificial, robóticos e de tecnologias 
conexas, deveria ser realizada uma 
avaliação exaustiva dos riscos, que 
avaliasse o seu impacto nos direitos 
fundamentais e nas condições de 
trabalho, nomeadamente, em termos de 
saúde ocupacional e segurança, assim 
como as suas consequências sociais; as 
avaliações deveriam incluir os riscos 
relacionados com a tomada de decisão por 
humanos e a discriminação social, bem 
como uma análise do surgimento de 
riscos ocupacionais;

Or. en

Alteração 57
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a 
dignidade e a autonomia das pessoas;

2. Salienta que as soluções de IA têm 
um grande poder de influência, que pode 
ser utilizado para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também ter um impacto negativo 
na empresa e nos trabalhadores, podendo 
comprometer a liberdade, a dignidade e a 
autonomia das pessoas;

__________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, 
incluindo a IA e a sua influência na 
igualdade de género], abril de 2020.

Or. es
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Alteração 58
France Jamet

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a 
dignidade e a autonomia das pessoas;

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores;

__________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, 
incluindo a IA e a sua influência na 
igualdade de género], abril de 2020

Or. fr

Alteração 59
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida de todos os 
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possam também conduzir a uma 
vigilância desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a 
dignidade e a autonomia das pessoas;

trabalhadores, em especial no que 
respeita ao emprego, à inclusão social e à 
acessibilidade dos trabalhadores com 
deficiência, bem como para melhorar a 
conciliação da vida profissional com a 
vida privada, ao passo que podem também 
suscitar preocupações no local de 
trabalho em matéria de privacidade e 
saúde ocupacional e de segurança, como 
o direito a desligar do trabalho e 
processos de recrutamento ou tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género ou da raça3; destaca a necessidade 
de assegurar que o desenvolvimento 
inclusivo e a implantação e utilização da 
IA abrangem pessoas de contextos 
diversos, nomeadamente as mulheres, os 
jovens e as pessoas com deficiência;

__________________ __________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020

3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020.

Or. en

Alteração 60
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores se forem utilizadas de forma 
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discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a 
dignidade e a autonomia das pessoas;

incorreta, conduzindo a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, podendo comprometer a 
dignidade e a autonomia das pessoas; 
salienta, porém, que a IA tem potencial 
para prevenir a parcialidade humana nos 
processos de recrutamento, pode apoiar as 
aplicações à distância, nomeadamente 
para as pessoas com deficiência, 
estabelecendo correspondências entre 
pessoas e postos de trabalho por meio de 
uma correspondência assente em factos, 
identificar e prever a interoperabilidade 
de aptidões, características e 
competências, apoiar a gestão de recursos 
humanos e prever a evolução do mercado 
de trabalho, e que uma IA responsável 
dos serviços de recursos humanos 
contribuirá para a ativação e a transição 
no mercado de trabalho, a aprendizagem 
ao longo da vida e a empregabilidade dos 
recursos humanos;

__________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, 
incluindo a IA e a sua influência na 
igualdade de género], abril de 2020

Or. en

Alteração 61
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
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trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a 
dignidade e a autonomia das pessoas;

trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género ou da etnia3, e algoritmos que 
penalizam grupos vulneráveis e podem 
prejudicar a privacidade e dignidade dos 
trabalhadores; manifesta, além disso, a 
sua preocupação com a possibilidade de a 
IA comprometer a dignidade e a autonomia 
dos trabalhadores e contribuir para 
problemas de saúde mental, como o 
esgotamento profissional, a tensão 
profissional, a sobrecarga psicológica e a 
fadiga;

__________________ __________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020

3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020.

Or. en

Alteração 62
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
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género3, podendo comprometer a 
dignidade e a autonomia das pessoas;

género, e algoritmos que penalizam 
grupos vulneráveis, que podem prejudicar 
a privacidade e dignidade dos 
trabalhadores; manifesta, além disso, a 
sua preocupação com a possibilidade de a 
IA comprometer a dignidade e a autonomia 
dos trabalhadores e contribuir para 
problemas de saúde mental, como o 
esgotamento profissional, a tensão 
profissional, a sobrecarga psicológica e a 
fadiga;

__________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, 
incluindo a IA e a sua influência na 
igualdade de género], abril de 2020

Or. en

Alteração 63
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a dignidade 
e a autonomia das pessoas;

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida e que estas 
tecnologias estão sujeitas a legislação 
relativa à utilização de dados e à 
privacidade, como o Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados, para evitar 
situações que conduzam a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a dignidade 
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e a autonomia das pessoas;

__________________ __________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020

3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020.

Or. en

Alteração 64
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a dignidade 
e a autonomia das pessoas;

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
e uma monitorização desproporcionada e 
ilegal dos trabalhadores, que pode 
provocar tensão psicológica e 
precariedade laboral, bem como a um 
tratamento discriminatório devido a 
algoritmos tendenciosos, nomeadamente 
em razão do género3, podendo 
comprometer a dignidade e a autonomia 
das pessoas, violar os direitos humanos e 
pôr em perigo a diversidade humana;

__________________ __________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 

3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
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género], abril de 2020 género], abril de 2020.

Or. en

Alteração 65
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Stelios Kympouropoulos, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a dignidade 
e a autonomia das pessoas;

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a dignidade 
e a autonomia das pessoas; os algoritmos 
de IA no local de trabalho deveriam ser 
justos e transparentes e deveriam ter em 
conta as implicações sociais para os 
trabalhadores em causa;

__________________ __________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020

3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020.

Or. en

Alteração 66
Daniela Rondinelli
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a uma vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a dignidade 
e a autonomia das pessoas;

2. Salienta que as soluções de IA têm 
potencial para melhorar as condições de 
trabalho e a qualidade de vida, embora 
possam também conduzir a distorções na 
organização, na vigilância e no controlo 
do trabalho. Destaca, em especial, o risco 
de uma vigilância desproporcionada e 
ilegal dos trabalhadores e de um tratamento 
discriminatório devido a algoritmos 
tendenciosos, nomeadamente em razão do 
género3, podendo comprometer a dignidade 
e a autonomia das pessoas;

__________________ __________________
3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020

3 Parlamento Europeu, «Education and 
employment of women in science, 
technology and the digital economy, 
including AI and its influence on gender 
equality» [Formação e emprego das 
mulheres nas áreas da ciência, da 
tecnologia e da economia digital, incluindo 
a IA e a sua influência na igualdade de 
género], abril de 2020

Or. it

Alteração 67
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

Sublinha que as autoridades competentes 
deveriam ter acesso a todas as 
informações relativas aos dados utilizados 
na formação, aos modelos estatísticos e 
aos princípios teóricos relacionados com 
as soluções de IA, assim como à validade 
empírica dos seus resultados;
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Or. en

Alteração 68
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Frisa a necessidade de desenvolver 
um sistema de certificação robusto, 
assente em procedimentos de ensaio 
estruturados segundo o princípio da 
precaução, e que permita que as empresas 
comprovem que os seus produtos de 
inteligência artificial são fiáveis e 
seguros, gerando benefícios adicionais 
para toda a sociedade.

Or. it

Alteração 69
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que, para proteger os 
trabalhadores da parcialidade e da 
discriminação direta e indireta como 
resultado de decisões da IA, deveriam ser 
criados mecanismos de denúncia e 
processos de controlo e recurso, em 
especial em casos de recrutamento, 
promoção ou despedimento, protegendo 
os trabalhadores contra retaliações;

Or. en
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Alteração 70
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda que a IA e a robótica 
deveriam respeitar a dignidade e a 
autonomia humana e insta à elaboração 
de regras claras para evitar utilizações 
incorretas, como a vigilância 
desproporcionada e ilegal dos 
trabalhadores, a utilização abusiva da 
chamada «genómica social» ou a prática 
de ignorar os sistemas de diálogo social;

Or. en

Alteração 71
Sara Skyttedal

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta a importância de criar um 
manual em matéria de IA que 
salvaguarde quer os aspetos sociais quer a 
competitividade da UE;

Or. sv

Alteração 72
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 3
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Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

3. Considera que deve ser obrigatório 
informar os utilizadores e os consumidores 
sempre que um sistema utilize IA e 
tecnologias conexas, em especial sistemas 
de IA que personalizam um produto ou 
serviço para os utilizadores, sobre a 
possibilidade de desligar ou limitar essa 
personalização e sempre que tenham de 
lidar com uma tecnologia que tome 
decisões de modo automático, a fim de 
poderem tomar decisões fundamentadas; 
salienta a necessidade de assegurar que 
os profissionais que utilizam algoritmos 
compreendem como são utilizados e 
avaliados os dados; considera que os 
trabalhadores deveriam receber uma 
formação e um ensino adequado sobre as 
diversas questões em torno da utilização e 
das implicações dos instrumentos de IA 
que utilizam;

Or. en

Alteração 73
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas e conscientes. 
Para tirar partido de todas as 
oportunidades oferecidas pela revolução 
digital, reitera a necessidade de lançar 
processos de literacia digital em grande 
escala, consagrando especial atenção a 
todas as categorias sociais desfavorecidas, 
que correm um risco de marginalização 
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social por falta de instrumentos e 
competências digitais;

Or. it

Alteração 74
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA e os seus processos de 
conceção, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas; recomenda que 
seja promovida a criação de um espaço de 
diálogo entre todos os intervenientes, 
incorporando a sociedade civil, para 
sensibilizar para os desafios éticos 
suscitados pela inteligência artificial, a 
robótica e as tecnologias conexas;

Or. en

Alteração 75
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas; chama a atenção 
para as violações da privacidade 
produzidas pela IA, para efeitos de 
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discriminação;

Or. sl

Alteração 76
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
significativas e pertinentes sobre a 
utilização de aplicações de IA que os 
afetem e os aspetos éticos das aplicações 
de IA, a fim de poderem tomar decisões 
fundamentadas;

Or. en

Alteração 77
Stelios Kympouropoulos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes, de forma acessível, sobre os 
aspetos éticos das aplicações de IA, a fim 
de poderem tomar decisões 
fundamentadas;

Or. en

Alteração 78
Ádám Kósa
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes, de forma acessível e de rápida 
compreensão, sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

Or. en

Alteração 79
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
pertinentes sobre todos os aspetos éticos 
das aplicações de IA, a fim de poderem 
tomar decisões fundamentadas;

Or. es

Alteração 80
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 

3. Considera que deve ser obrigatório 
fornecer aos utilizadores e aos 
consumidores todas as informações 
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pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA, a fim de poderem tomar 
decisões fundamentadas;

pertinentes sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA para tomarem decisões 
fundamentadas;

Or. en

Alteração 81
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 3 – parágrafo 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

Sublinha que, para que a IA seja fiável, 
tem de ser justa, transparente, segura e 
protegida e deve cumprir a legislação e 
regulamentação aplicável, nomeadamente 
o Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD), em todo o ciclo de vida do 
sistema, em especial na sua implantação 
no local de trabalho;

Or. en

Alteração 82
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a necessidade de dar 
resposta à questão relativa à necessidade 
de criar normas de concorrência laboral 
no domínio do emprego quando as 
competências humanas existentes forem 
desenvolvidas de modo artificial (ou 
mesmo por meios genéticos) ou 
diretamente complementadas, criando 
uma vantagem inultrapassável para os 
que tenham acesso a esses instrumentos e 
a essas intervenções, uma vez que a 
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dignidade humana está e deve estar no 
cerne da abordagem europeia e de direitos 
humanos;

Or. en

Alteração 83
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Destaca a importância de 
assegurar que as pessoas envolvidas na 
conceção, no desenvolvimento e na 
comercialização da IA agem em 
conformidade com as normas éticas e os 
critérios de responsabilidade social; 
considera que os programas de formação 
deveriam abranger a compreensão da 
dimensão ética e o desenvolvimento de 
competências éticas, nomeadamente o 
reconhecimento da parcialidade;

Or. en

Alteração 84
Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir 
Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Observa que as oportunidades 
relativas às soluções de IA dependem dos 
megadados, sendo necessário desenvolver 
uma massa crítica de dados para treinar 
os algoritmos e afinar os resultados; 
saúda, a este respeito, a proposta da 
Comissão relativa à criação de um espaço 
comum de dados na UE para reforçar o 
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intercâmbio de dados e apoiar a 
investigação, respeitando plenamente a 
proteção dos dados dos trabalhadores e 
das entidades patronais;

Or. en

Alteração 85
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que a agenda europeia 
para o teletrabalho tem de ter em conta o 
impacto da IA e das tecnologias conexas 
no teletrabalho;

Or. en

Alteração 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta que o desenvolvimento e a 
disseminação da IA não devem limitar o 
acesso a serviços e benefícios;

Or. pl

Alteração 87
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-B. Destaca a importância do ensino e 
da aprendizagem ao longo da vida para 
desenvolver as competências do futuro, 
assegurar a complementaridade entre o 
trabalho dos seres humanos e o das 
máquinas e assegurar a requalificação 
dos trabalhadores nos setores mais 
seriamente afetados pelo risco de 
automação; insta, por conseguinte, à 
criação de um programa europeu de 
professores no domínio da IA, um 
programa de intercâmbio académico à 
escala europeia no domínio da IA para 
redes universitárias;

Or. en

Alteração 88
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Véronique 
Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho;

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica beneficiem a 
sociedade em geral, incluindo as empresas 
e os trabalhadores, impulsionando o 
crescimento e a competitividade da UE e a 
criação de empregos com qualidade; 
observa que os setores e as profissões com 
níveis médios ou mais baixos de 
competências estão mais sujeitas à 
automação; considera que é essencial que 
os Estados-Membros, com o apoio da 
Comissão e em cooperação com os 
intervenientes pertinentes, como as 
empresas e o mundo académico, invistam 
num ensino, numa formação profissional 
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e em sistemas de aprendizagem ao longo 
da vida de elevada qualidade, recetivos e 
inclusivos e em políticas de requalificação 
e melhoria das competências para dotar 
os alunos e os trabalhadores de 
competências básicas de literacia, 
numeracia e digitais, bem como 
competências no domínio das ciências, da 
tecnologia, da engenharia e da 
matemática (CTEM) e competências 
transversais sociais como o 
empreendedorismo, a criatividade e o 
pensamento crítico para evitar a 
obsolescência das competências e 
assegurar a empregabilidade nos setores 
transformados e orientados para o futuro; 
solicita que a Agenda de Competências 
para a Europa atualizada e o reforçado 
QFP para 2021-2027 desempenhem um 
importante papel a este respeito;

Or. en

Alteração 89
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho;

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica promovam o 
desenvolvimento e o crescimento 
empresarial, sem implicar uma redução 
dos postos de trabalho, e que beneficiem a 
sociedade em geral;

Or. es

Alteração 90
Eugenia Rodríguez Palop
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho;

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho; 
salienta, em especial, que os 
trabalhadores deveriam poder participar 
na redistribuição dos lucros das empresas 
por meio de melhores salários e 
oportunidades de progressão na carreira, 
do investimento nas competências, da 
redução das horas de trabalho ou de uma 
melhor conciliação da vida profissional 
com a vida privada e que a negociação 
coletiva e as convenções coletivas de 
trabalho são fundamentais para integrar 
o progresso social e empregos de elevada 
qualidade numa abordagem ética à IA;

Or. en

Alteração 91
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
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em detrimento de postos de trabalho; em detrimento de postos de trabalho e, 
neste contexto, salienta a necessidade de 
requalificar os trabalhadores e melhorar 
as suas competências, o que pode ajudá-
los a utilizar os instrumentos digitais, a 
manter os seus empregos ou a aprender a 
trabalhar com robôs colaborativos 
(«cobots») ou outras tecnologias baseadas 
em IA;

Or. en

Alteração 92
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho;

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho; 
salienta a importância central das 
competências digitais e da aprendizagem 
ao longo da vida para ajudar os 
trabalhadores a adaptarem-se às 
necessidades variáveis do mercado de 
trabalho;

Or. pl

Alteração 93
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho;

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho; 
sublinha que as empresas que procedem à 
implantação da IA têm a responsabilidade 
de proporcionar percursos de melhoria 
das competências e de requalificação dos 
trabalhadores em causa;

Or. en

Alteração 94
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, especialmente nos 
casos em que esses ganhos sejam obtidos 
em detrimento de postos de trabalho;

4. Salienta a necessidade de assegurar 
que os ganhos de produtividade 
decorrentes do desenvolvimento e da 
utilização da IA e da robótica não 
beneficiem apenas os proprietários das 
empresas e os acionistas, mas também a 
sociedade em geral, e os idosos em 
particular, especialmente nos casos em 
que esses ganhos sejam obtidos em 
detrimento de postos de trabalho;

Or. sl

Alteração 95
Eugenia Rodríguez Palop
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Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta os Estados-Membros a 
combaterem os impactos das tecnologias 
de IA, da automação e da robótica em 
termos de possíveis perdas de postos de 
trabalho e aumento da precariedade 
laboral e a adotarem medidas para 
assegurar a sustentabilidade de longo 
prazo dos sistemas nacionais de proteção 
social, reformando os impostos e as 
contribuições sociais para compensar o 
decréscimo de receitas públicas;

Or. en

Alteração 96
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda que o acervo social e 
laboral da UE continua a ser aplicável, 
independentemente do envolvimento da 
IA, e considera que a Comissão e os 
Estados-Membros deveriam assegurar a 
sua devida aplicação coerciva nos casos 
em que a IA seja utilizada e colmatar 
possíveis lacunas legislativas;

Or. en

Alteração 97
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

4-A. Insta a uma atualização da 
Agenda de Competências para a Europa e 
do Plano de Ação para a Educação 
Digital, a fim de dotar os trabalhadores de 
todos os setores com competências de 
literacia digital;

Or. en

Alteração 98
Eugenia Rodríguez Palop

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Salienta a necessidade de 
enfrentar a problemática da alteração e 
obsolescência das competências, 
promovendo a requalificação e a melhoria 
das competências dos trabalhadores por 
meio de sistemas de ensino e formação; 
sublinha a importância do investimento 
das empresas na formação formal e 
informal e na aprendizagem ao longo da 
vida, para assegurar uma formação justa 
e transições justas da mão de obra; insta a 
Comissão a avaliar a criação de um 
regime de garantia do emprego para 
apoiar os Estados-Membros na sua ação 
enquanto empregador de último recurso 
para combater o desemprego tecnológico;

Or. en

Alteração 99
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser reversíveis;

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que é 
necessário que haja sempre um controlo e 
uma supervisão humana adequada e 
sensível relativamente aos casos de 
utilização da IA, assegurando a 
responsabilidade da tomada de decisão da 
IA;

Or. en

Alteração 100
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser reversíveis;

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo das máquinas e da IA e que as 
decisões da IA devem ser contestáveis e 
reversíveis; salienta que as normas de 
segurança e proteção da IA devem ser 
sempre respeitadas e salienta a 
importância de efetuar controlos e 
verificações regularmente a este respeito 
para prevenir resultados erróneos da IA;

Or. en

Alteração 101
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser reversíveis;

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser reversíveis e que as entidades 
patronais devem preparar os 
trabalhadores para trabalharem com 
robôs colaborativos («cobots») ou 
utilizarem novas tecnologias baseadas na 
IA de modo seguro, assumindo a 
responsabilidade se não o fizerem; 
salienta, a este respeito, que as regras em 
matéria de responsabilidade têm de ser 
claramente definidas, tanto em caso de 
acidentes no local de trabalho como em 
caso de danos provocados a terceiros;

Or. en

Alteração 102
Petra De Sutter, Lina Gálvez Muñoz

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser reversíveis;

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser reversíveis; salienta que os 
candidatos têm de ser devidamente 
informados por escrito caso seja utilizada 
a IA no decurso dos processos de 
recrutamento e, nesse caso, sobre os 
meios disponíveis para requerer uma 
revisão humana com vista a reverter a 
decisão automatizada;

Or. en
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Alteração 103
France Jamet

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser reversíveis;

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser contestáveis e reversíveis pelas 
autoridades competentes e pela justiça;

Or. fr

Alteração 104
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Apela à aplicação do princípio da 
precaução no que diz respeito às novas 
tecnologias baseadas na IA; sublinha que 
os seres humanos devem manter sempre o 
controlo da IA e que as decisões da IA 
devem ser reversíveis;

5. Apela ao uso da prudência e à 
aplicação do princípio da precaução no que 
diz respeito às novas tecnologias baseadas 
na IA; sublinha que os seres humanos 
devem gerir, controlar e dirigir sempre a 
IA e que as decisões da IA devem ser 
reversíveis;

Or. es

Alteração 105
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a colaborar de 
perto com os Estados-Membros na 
conceção, aplicação e execução das 
normas de segurança e éticas europeias; 
regista que a UE tem o potencial de se 
tornar líder mundial na promoção de uma 
abordagem socialmente responsável 
perante esta tecnologia e o seu uso;

Or. pl

Alteração 106
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que os candidatos têm de 
ser devidamente informados por escrito 
caso seja utilizada a IA no decurso dos 
processos de recrutamento e, nesse caso, 
sobre os meios disponíveis para requerer 
uma revisão humana com vista a reverter 
a decisão automatizada;

Or. en

Alteração 107
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de 
preservar as relações diretas entre as 
entidades patronais, os trabalhadores, os 
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utilizadores e os clientes em setores 
sensíveis;

Or. en

Alteração 108
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo 
sobre os aspetos éticos das aplicações de 
IA no local de trabalho, especialmente no 
que diz respeito aos direitos dos 
trabalhadores e às condições de trabalho;

6. Solicita um quadro legislativo 
atualizado e adequado aos novos desafios 
relacionados com os aspetos éticos das 
aplicações de IA no local de trabalho, 
especialmente no que diz respeito aos 
direitos dos trabalhadores e às condições 
de trabalho; Deve ser dada especial 
atenção a todas as novas formas de 
trabalho decorrentes da aplicação das 
novas tecnologias digitais, nomeadamente 
à economia dos serviços pontuais e aos 
trabalhadores que prestam serviços 
através de plataformas, em relação aos 
quais é indispensável criar, quanto antes, 
um quadro legislativo europeu de 
referência. Nesse contexto, convém dar 
prioridade à definição de novos direitos, 
como o direito a desligar, necessário para 
todos os novos tipos de trabalho de caráter 
«omnipresente».

Or. it

Alteração 109
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho;

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho; sublinha ainda que 
é necessário que este quadro legislativo 
assente no acervo europeu em matéria de 
proteção de dados, em especial o 
Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (Regulamento (UE) 2016/679).

Or. fr

Alteração 110
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Dennis Radtke, Ádám Kósa, Andrea Bocskor, Anne 
Sander, Jarosław Duda, Sara Skyttedal, Krzysztof Hetman

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho;

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho; salienta que é 
necessário que este quadro legislativo seja 
consentâneo com as regras de proteção 
dos dados pessoais e respeite a 
privacidade dos trabalhadores;

Or. en

Alteração 111
Jordi Cañas, Sylvie Brunet, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Projeto de parecer
N.º 6
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Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho;

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho, em consonância 
com uma abordagem proporcionada e 
assente nos riscos, como a delineada no 
Livro Branco da Comissão sobre a 
inteligência artificial;

Or. en

Alteração 112
Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas, Ilana Cicurel, 
Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que 
diz respeito aos direitos dos trabalhadores e 
às condições de trabalho;

6. Solicita um quadro legislativo 
europeu sobre os aspetos éticos das 
aplicações e da inteligência artificial, da 
robótica e das tecnologias conexas no 
domínio do trabalho, especialmente no 
que diz respeito aos direitos dos 
trabalhadores e às condições de trabalho;

Or. en

Alteração 113
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos da utilização, do 
desenvolvimento e da aplicação de IA no 
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respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho;

local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos, à dignidade e às 
condições de trabalho dos trabalhadores;

Or. es

Alteração 114
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho;

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho, respeitando, 
simultaneamente, a autonomia dos 
parceiros sociais e das convenções 
coletivas;

Or. en

Alteração 115
Romana Tomc

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho;

6. Salienta que os dados circulam 
para além das fronteiras nacionais, e, por 
conseguinte, solicita um quadro legislativo 
europeu sobre os aspetos éticos das 
aplicações de IA no local de trabalho, 
especialmente no que diz respeito aos 
direitos dos trabalhadores e às condições 
de trabalho;

Or. sl
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Alteração 116
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho;

6. Solicita um quadro legislativo sobre 
os aspetos éticos das aplicações de IA no 
local de trabalho, especialmente no que diz 
respeito aos direitos dos trabalhadores e às 
condições de trabalho, com especial 
atenção para os direitos dos trabalhadores 
de plataformas;

Or. en

Alteração 117
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

Salienta que a Agenda de Competências 
para a Europa deve abordar os desafios 
de adaptação e aquisição de competências 
e conhecimentos, com vista à transição 
ecológica e digital, nomeadamente os 
aspetos éticos da IA, da robótica e das 
tecnologias conexas; sublinha a 
necessidade de tornar os aspetos éticos da 
IA uma parte integrante de todo o ensino 
e formação profissional dos criadores da 
IA e das pessoas que com ela trabalham; 
considera que é igualmente importante 
assegurar que os utilizadores finais e os 
consumidores são plenamente informados 
a este respeito;

Or. en
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Alteração 118
Daniela Rondinelli

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Para assegurar a melhor gestão 
possível da transição para uma utilização 
cada vez mais sistemática da IA nos 
processos produtivos, é necessário 
implementar, quanto antes, percursos 
educativos e formativos que tenham em 
conta as possíveis evoluções do mundo do 
trabalho, saibam reorientar as 
competências dos trabalhadores para 
setores com baixa utilização de IA e 
robotização (reconversão profissional e 
melhoria de competências), limitando 
assim o impacto nas taxas de emprego e 
garantindo trabalhos e salários de 
qualidade.

Or. it

Alteração 119
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Destaca a necessidade do 
desenvolvimento de competências dos 
trabalhadores e dos seus representantes 
no domínio da IA no local de trabalho, 
sendo fundamental para melhorar a 
tomada de decisão e para um ambiente de 
trabalho inclusivo;

Or. en
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Alteração 120
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta que os criadores, os 
programadores, os decisores e as 
empresas que oferecem soluções de IA e 
robótica têm de ser sensibilizadas para a 
sua responsabilidade ética no âmbito da 
oferta de soluções de IA e robótica;

Or. en

Alteração 121
Margarita de la Pisa Carrión

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Solicita uma abordagem das novas 
tecnologias à luz do conhecimento 
antropológico humanista, que permita 
discernir a ética da inovação, com o 
objetivo de nos protegermos face à 
desumanização da sociedade;

Or. es

Alteração 122
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Destaca que, com a ajuda de 
tecnologias baseadas em IA, as 
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competências e aptidões das pessoas com 
deficiência podem ser mais bem 
exploradas, a fim de aumentar o seu nível 
de emprego;

Or. en

Alteração 123
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Sublinha que a IA não deve de 
modo algum afetar o exercício dos 
direitos fundamentais reconhecidos pelos 
Estados-Membros e a nível da União, 
nomeadamente o direito à greve ou a 
tomar outras medidas abrangidas pelos 
sistemas específicos que regulam as 
relações industriais nos Estados-
Membros, em conformidade com o direito 
e/ou as práticas nacionais, nem deve 
afetar o direito à negociação, celebração 
ou aplicação coerciva de convenções 
coletivas ou a iniciar ações coletivas, em 
conformidade com o direito e/ou as 
práticas nacionais;

Or. en

Alteração 124
Ádám Kósa

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que as tecnologias 
baseadas em IA no local de trabalho, 
incluindo as aplicações utilizadas no 
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teletrabalho, devem ser acessíveis a todos, 
com base nos princípios de desenho 
universal;

Or. en

Alteração 125
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Solicita um quadro legislativo 
sobre os aspetos éticos das aplicações de 
IA no local de trabalho, a fim de 
assegurar condições de concorrência 
equitativas e uma concorrência justa no 
mercado único, em especial no que 
respeita aos direitos dos trabalhadores, 
bem como às condições de trabalho e à 
proteção contra uma vigilância 
desproporcionada e ilegal; insta a 
Comissão a consultar a este respeito os 
parceiros sociais e outras partes 
interessadas, tais como investigadores e 
criadores, assim como a explorar as 
potencialidades da tecnologia digital e da 
IA para aumentar o bem-estar da mão de 
obra, nomeadamente uma melhor 
afetação das tarefas, um maior 
desenvolvimento das competências e da 
capacidade de trabalho, assim como a 
redução da exposição a condições de 
trabalho perigosas;

Or. en

Alteração 126
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez
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Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Sublinha a necessidade de se 
prestar uma maior atenção à recolha de 
dados no local de trabalho com a ajuda de 
IA, na medida em que estes sejam 
utilizados para tomar decisões no domínio 
dos recursos humanos; insta a Comissão 
a analisar a necessidade de adotar 
disposições específicas em matéria de 
proteção de dados no local de trabalho no 
contexto da IA; salienta que os 
trabalhadores devem ser os proprietários 
dos seus dados;

Or. en

Alteração 127
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Milan Brglez

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Sublinha que a IA não deve 
reforçar os estereótipos e a desigualdade 
de género, transformando as 
parcialidades e os preconceitos analógicos 
em digitais por meio de algoritmos;

Or. en


