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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que, nos termos da Diretiva (UE) 2018/958, incumbe sempre ao ser humano a 
responsabilidade última pela tomada de decisões que impliquem riscos para a realização 
dos objetivos de interesse público; sublinha que toda a tecnologia de inteligência 
artificial deverá estar sujeita a supervisão humana; salienta que, para orientar a 
utilização da inteligência artificial para o bem dos consumidores singulares ou grupos 
de consumidores e da sociedade em geral, a abordagem centrada no ser humano deverá 
ser sempre o modelo supremo de controlo quando se interpreta e aplica a lei em matéria 
de inteligência artificial;

2. Considera que a UE deve procurar ser um modelo em matéria de inteligência artificial 
num mundo hiperconectado, adotando uma estratégia eficiente em relação aos seus 
parceiros externos, promovendo esforços para estabelecer modelos éticos globais em 
matéria de inteligência artificial a nível internacional de acordo com as normas de 
segurança e de proteção dos consumidores, bem como com os valores europeus e os 
direitos fundamentais; considera que tal é também fundamental para a competitividade 
das empresas europeias; insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem a 
cooperação com os países terceiros e as organizações internacionais e a empenharem-se 
num diálogo mais amplo para fazer face aos desafios decorrentes do desenvolvimento 
desta tecnologia em rápida mutação;

3. Recorda que os princípios da não discriminação e da proporcionalidade devem ser 
respeitados e as questões da causalidade, da responsabilidade e da transparência, bem 
como da explicabilidade e da responsabilização clarificadas, para determinar em que 
medida o Estado, enquanto interveniente no Direito internacional público, mas também 
no exercício da sua própria autoridade, pode efetivamente transferir essa autoridade para 
sistemas baseados na IA, que têm uma certa autonomia, sem violar as obrigações 
decorrentes do Direito internacional, como o direito a um processo equitativo;

4. Insta, por conseguinte, os Estados-Membros a avaliarem os riscos associados às 
tecnologias baseadas na IA, como, por exemplo, os riscos relacionados com a proteção 
dos consumidores e dos beneficiários dos serviços, antes de automatizarem atividades 
ou serviços profissionais relacionados com o exercício da autoridade do Estado, como a 
boa administração da Justiça; insta os Estados-Membros a ponderarem a necessidade de 
garantir salvaguardas, previstas na Diretiva (UE) 2018/958, como a supervisão por um 
profissional qualificado e regras relativas à deontologia profissional; sublinha a 
necessidade de uma transposição e aplicação adequadas daquela diretiva pelos 
Estados-Membros e incentiva a Comissão a acompanhar de perto esta questão;

5. Insiste na importância de investir em competências humanas, incluindo competências 
digitais, para uma adaptação ao progresso científico que envolve soluções baseadas na 
inteligência artificial para as pessoas que exercem profissões regulamentadas, 
nomeadamente atividades relacionadas com o exercício da autoridade do Estado, como 
a administração da justiça; insta os Estados-Membros e a Comissão a ter devidamente 
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em conta este aspeto no contexto da aplicação da Diretiva 2005/36/CE;

6. Considera que, no tocante aos produtos ou dispositivos inteligentes, o desenvolvimento 
da IA também representa uma oportunidade para melhorar a monitorização do mercado 
mundial e atuar nos domínios da segurança dos produtos e da proteção dos 
consumidores de uma forma muito mais eficaz e em grande escala; solicita, por 
conseguinte, que a Comissão crie uma estrutura de governação e monitorização do 
mercado para os sistemas baseados na IA, com o objetivo de dar orientações, emitir 
pareceres e facultar conhecimentos especializados às autoridades dos Estados-
Membros;

7. Salienta que, na medida em que sejam abrangidos pela definição de «máquina» 
constante da Diretiva 2006/42/CE, os robôs devem ser concebidos e montados em 
conformidade com as normas e as medidas de segurança nela previstas;

8. Recorda que a Diretiva SRI prevê uma abordagem europeia comum à cibersegurança e 
à resiliência das redes e dos sistemas de informação, a fim de reforçar o mercado único 
e promover a confiança dos consumidores; insta os Estados Membros e a Comissão a 
levar a sério a ameaça de ciberataques baseados em tecnologias de IA, por exemplo, 
quando comprometem a economia da UE, e a investir fortemente no sentido de alcançar 
um elevado nível de literacia digital geral e reduzir a dependência em relação a 
vendedores de países terceiros;

9. Considera que as autoridades dos Estados-Membros, nomeadamente os seus poderes 
locais e regionais, e a Comissão devem promover tecnologias de IA que estejam ao 
serviço das pessoas; insta os Estados-Membros, em estreita cooperação com a 
Comissão, a desenvolverem aplicações de IA para automatizar e facilitar os serviços de 
administração pública em linha, por exemplo, no domínio da administração fiscal, das 
alfândegas e da proteção dos consumidores ou da notificação de atividades empresariais 
transfronteiriças; insta os Estados-Membros a utilizarem os contratos públicos como um 
instrumento de apoio ao desenvolvimento responsável da IA para benefício dos novos 
operadores, dos cidadãos e dos consumidores; sublinha que os algoritmos explicáveis e 
imparciais que cumprem a obrigação de transparência suficiente, tal como a utilização 
de dados abertos em conformidade com a Diretiva (UE) 2019/1024 relativa aos dados 
abertos e à reutilização de informações do setor público, são essenciais para garantir que 
as empresas e os consumidores possam confiar e beneficiar de serviços públicos de 
melhor qualidade, acessíveis, não discriminatórios e fiáveis a um custo justo.
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