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Alteração 1
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Considerando que a inteligência 
artificial (IA) pode criar soluções para os 
desafios do dia-a-dia no setor da 
educação, como a personalização da 
aprendizagem, o acompanhamento das 
dificuldades de aprendizagem e a 
automatização dos 
conteúdos/conhecimentos de 
determinadas matérias, proporcionando 
melhor formação profissional e apoio à 
transição para uma sociedade digital;

Or. en

Alteração 2
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Considerando que a IA poderá ter 
aplicações práticas na redução do 
trabalho administrativo dos educadores e 
dos estabelecimentos de ensino, libertando 
tempo para as suas atividades principais 
relacionadas com o ensino e a 
aprendizagem;

Or. en
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Alteração 3
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º -1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-B. Considerando que a aplicação da 
IA na educação levanta preocupações 
relativas à utilização ética dos dados, aos 
direitos dos aprendentes, ao acesso a 
dados ou à proteção dos dados pessoais e, 
consequentemente, implica riscos para os 
direitos fundamentais, como a criação de 
modelos estereotipados de perfis e 
comportamentos dos aprendentes, que 
podem gerar discriminação ou criar riscos 
de consequências negativas devido à 
aplicação em maior escala de más 
práticas pedagógicas;

Or. en

Alteração 4
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º -1-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-C. Considerando que as aplicações de 
IA são omnipresentes no setor 
audiovisual, principalmente em 
plataformas de conteúdos audiovisuais;

Or. en

Alteração 5
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE
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Projeto de parecer
N.º -1-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-D. Considerando que os algoritmos 
de recomendação e o marketing 
personalizado têm potencial para 
melhorar a experiência dos consumidores 
mas comportam riscos, como a 
apresentação seletiva de conteúdos com 
base no género ou noutras características, 
a oferta de conteúdos cada vez mais 
radicais para aumentar o tempo passado 
na plataforma e uma apresentação 
seletiva de notícias;

Or. en

Alteração 6
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética; 
manifesta preocupação com a 
insuficiência de infraestruturas de 
telecomunicações em algumas regiões da 
União Europeia, que limita a 
acessibilidade a produtos e serviços que 
dependem da IA, e insta a Comissão a 
desenvolver esforços sustentados para 
melhorar as infraestruturas de 
telecomunicações nessas regiões, em 
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especial no que respeita ao setor do 
ensino público;

Or. en

Alteração 7
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; realça 
o valor acrescentado da promoção de 
parcerias público-privadas enquanto 
forma de cumprir este objetivo e realizar o 
pleno potencial da IA no setor da 
educação, da cultura e do 
audiovisual; salienta que, no setor da 
educação, esta introdução deve envolver os 
educadores, os estudantes e a sociedade em 
geral, tendo em consideração as suas 
necessidades e os benefícios esperados, a 
fim de assegurar que a IA seja utilizada 
com um objetivo específico e de acordo 
com a ética; assinala que o quadro 
jurídico que rege IA no setor da educação 
deve prever, em especial, medidas e 
normas juridicamente vinculativas, a fim 
de evitar práticas dos diferentes 
intervenientes privados e públicos 
envolvidos que ponham em causa direitos 
e liberdades fundamentais e de assegurar 
o desenvolvimento de aplicações de IA 
confiáveis, éticas e tecnicamente robustas;

Or. en

Alteração 8
Maria Manuel Leitão Marques
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética; destaca 
a importância desta introdução para a 
requalificação e a melhoria de 
competências no mercado de trabalho 
europeu, em especial nos setores da 
cultura e do audiovisual, que serão 
gravemente afetados pela crise da 
COVID;

Or. en

Alteração 9
Monika Beňová

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética e 
conduza a melhorias e benefícios para o 
setor público; reconhece a necessidade de 
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integrar ferramentas, serviços e produtos 
digitais, como a robótica e a 
aprendizagem automática; reconhece que 
as crianças são um grupo vulnerável a 
influências comportamentais; salienta 
que as aplicações de IA no setor da 
educação devem ser utilizadas de forma 
razoável, com salvaguardas adequadas e 
uma abordagem centrada no ser humano;

Or. en

Alteração 10
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve ocorrer a par de um 
processo de revisão e atualização da 
legislação setorial aplicável, e deve  
envolver os educadores, os estudantes e a 
sociedade em geral, tendo em consideração 
as suas necessidades, as suas 
possibilidades reais e os benefícios 
esperados, a fim de assegurar que a IA seja 
utilizada com um objetivo específico e de 
acordo com a ética, por forma a assegurar 
a máxima proteção dos direitos 
fundamentais e a permitir que os seres 
humanos possam sempre controlar e 
corrigir as decisões do sistema em último 
instância;

Or. it

Alteração 11
Svenja Hahn, Claudia Gamon
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética; 
considera que todos os produtos e serviços 
desenvolvidos com financiamento público 
devem ser publicados sob licenças de 
fonte aberta e estar acessíveis ao público 
em geral;

Or. en

Alteração 12
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
que se apoiasse a contratação pública nos 
serviços digitais inteligentes, a fim de 
incentivar as autoridades públicas a 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética e 
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proporcione melhorias concretas às partes 
envolvidas, com um custo aceitável para 
os contribuintes;

Or. en

Alteração 13
Edina Tóth

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética; realça 
a necessidade de ter em conta os aspetos 
tecnológicos, regulamentares e sociais da 
introdução da IA na educação;

Or. en

Alteração 14
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
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estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades, 
principalmente no que diz respeito aos 
mais vulneráveis e desfavorecidos, e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico, de forma legal e de acordo com 
a ética;

Or. en

Alteração 15
Pilar del Castillo Vera

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Apoia a proposta da Comissão no 
sentido de introduzir rapidamente produtos 
e serviços que dependem da IA em 
domínios de interesse público e no setor 
público; salienta que, no setor da educação, 
esta introdução deve envolver os 
educadores, os estudantes e a sociedade em 
geral, tendo em consideração as suas 
necessidades e os benefícios esperados, a 
fim de assegurar que a IA seja utilizada 
com um objetivo específico e de acordo 
com a ética;

Or. en

Alteração 16
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
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interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
pais, os estudantes e a sociedade em geral, 
tendo em consideração as suas 
necessidades e os benefícios esperados, a 
fim de assegurar que a IA seja utilizada 
com um objetivo específico e de acordo 
com a ética;

Or. en

Alteração 17
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
alunos e os estudantes e a sociedade em 
geral, tendo em consideração as suas 
necessidades e os benefícios esperados, a 
fim de assegurar que a IA seja utilizada 
com um objetivo específico e de acordo 
com a ética;

Or. ro

Alteração 18
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 



AM\1202442PT.docx 13/69 PE650.362v01-00

PT

que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, 
os estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, o 
desenvolvimento e a implantação da IA 
deve envolver os educadores, os estudantes 
e a sociedade em geral, tendo em 
consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

Or. es

Alteração 19
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
estudantes e a sociedade em geral, tendo 
em consideração as suas necessidades e os 
benefícios esperados, a fim de assegurar 
que a IA seja utilizada com um objetivo 
específico e de acordo com a ética;

1. Observa que a Comissão propôs 
introduzir rapidamente produtos e serviços 
que dependem da IA em domínios de 
interesse público e no setor público; 
salienta que, no setor da educação, esta 
introdução deve envolver os educadores, os 
professores, os estudantes e a sociedade 
em geral, tendo em consideração as suas 
necessidades e os benefícios esperados, a 
fim de assegurar que a IA seja utilizada 
com um objetivo específico e de acordo 
com a ética;

Or. fr

Alteração 20
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Congratula-se com a utilização de 
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produtos dotados de IA na educação e 
com o potencial da tecnologia para 
disponibilizar uma educação de elevada 
qualidade a todos os alunos da UE, 
especialmente nas zonas escassamente 
povoadas e mais vulneráveis do ponto de 
vista socioeconómico;

Or. sv

Alteração 21
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Reconhece que, embora o 
desenvolvimento da IA e de processos de 
decisão automatizada possa colocar 
desafios no plano da confiança e do bem-
estar dos consumidores, constitui uma 
importante ferramenta que pode 
comportar benefícios para os 
consumidores e as empresas da UE, 
impulsionando a economia e o mercado 
interno; saúda a abordagem da IA 
centrada no ser humano enquanto 
instrumento ao serviço das pessoas com o 
objetivo último de aumentar o bem-estar;

Or. en

Alteração 22
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha que os sistemas 
algorítmicos podem ser um contributo 
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para reduzir a clivagem digital de forma 
mais rápida, mas que, se forem 
introduzidos de forma desigual, podem 
criar novas clivagem ou acelerar o 
aprofundamento das clivagens já 
existentes; solicita medidas e 
investimentos destinados a assegurar a 
coesão e a partilha dos benefícios da IA e 
tecnologias conexas;

Or. en

Alteração 23
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta a importância de evitar 
uma utilização puramente nocional e 
estéril da IA na educação, que 
comprometeria os laços educativos entre 
os professores e os alunos, os estudantes e 
outros aprendentes, bem como entre 
filhos e pais; a dimensão humana da 
educação deve continuar a ser 
preponderante;

Or. en

Alteração 24
Monika Beňová

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
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continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar todas as 
formas de discriminação e preconceito, 
incluindo os estereótipos de género; 
destaca o valor dos conjuntos de dados 
disponíveis para o setor da educação e o 
setor público em geral; realça a 
importância de assegurar a integridade 
dos dados e, ao mesmo tempo, envidar 
esforços para garantir a maior qualidade 
possível dos dados; reconhece que o 
mercado único é uma fonte de dados 
valiosos que, mediante as devidas 
salvaguardas, podem constituir um 
instrumento de aprofundamento e 
harmonização do setor do ensino público; 
salienta a necessidade de desenvolver um 
código de ética único da UE para a AI no 
setor da educação;

Or. en

Alteração 25
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; observa que a educação é um 
setor em que provavelmente existirão 
riscos significativos decorrentes de 
determinadas utilizações de aplicações de 
IA, que poderão pôr em causa direitos 
fundamentais e ter custos elevados em 
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termos humanos e sociais; sublinha que os 
conjuntos de dados utilizados para o treino 
da IA devem cumprir requisitos 
obrigatórios razoáveis e abrangentes, 
suficientemente amplos para evitar 
resultados preconceituosos e 
discriminação com base em aspetos 
sociais, económicos, étnicos, raciais, 
sexuais e de género, em situações de 
incapacidade ou outros fatores;

Or. en

Alteração 26
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; considera, por conseguinte, 
que são necessárias avaliações de 
conformidade adequadas, a fim de 
verificar e assegurar que todas as 
disposições relativas às aplicações de alto 
risco sejam respeitadas, incluindo os 
requisitos em matéria de testes, inspeções 
e certificações; sublinha que os conjuntos 
de dados utilizados para o treino da IA 
devem ser revistos, para assegurar que 
sejam fiáveis e exatos,  a fim de evitar um 
reforço dos estereótipos de género e de 
outros preconceitos em razão do sexo, da 
origem étnica e racial, da religião ou 
crença, da deficiência, da idade ou da 
orientação sexual;

Or. it
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Alteração 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação pública e privada no quadro 
regulamentar para as aplicações de IA de 
alto risco, dada a importância de garantir 
que a educação continua a contribuir para o 
bem público e dada a elevada sensibilidade 
dos dados sobre os alunos, os estudantes e 
outros aprendentes; sublinha que os 
conjuntos de dados utilizados para o treino 
da IA devem ser revistos, a fim de evitar 
um reforço dos estereótipos de género e de 
outros preconceitos; sempre que se 
justifique, deve utilizar-se a inteligência 
artificial para identificar e corrigir 
possíveis preconceitos humanos;

Or. en

Alteração 28
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 

2. Insta a Comissão a incluir 
utilizações de algumas aplicações de IA, 
que estejam sujeitas a sistemas de 
certificação ou incluam dados pessoais 
sensíveis, do setor da educação no quadro 
regulamentar para as aplicações de IA de 
alto risco, dada a importância de garantir 
que a educação continua a contribuir para o 
bem público e dada a elevada sensibilidade 
dos dados sobre os alunos, os estudantes e 
outros aprendentes; sublinha que os 
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preconceitos; conjuntos de dados utilizados para o treino 
da IA devem ser revistos, a fim de evitar 
um reforço dos estereótipos de género e de 
outros preconceitos;

Or. en

Alteração 29
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a verificar se 
determinadas partes do setor da educação 
devem ser integradas no quadro 
regulamentar para as aplicações de IA de 
alto risco, dada a importância de garantir 
que a educação continua a contribuir para o 
bem público e dada a elevada sensibilidade 
dos dados sobre os alunos, os estudantes e 
outros aprendentes; observa que os 
conjuntos de dados utilizados para o treino 
da IA podem conter preconceitos 
inerentes e incentiva o desenvolvimento 
de esforços para os mitigar, bem como a 
revisão dos resultados das aplicações de 
IA, a fim de evitar preconceitos injustos;

Or. en

Alteração 30
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
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continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ter a mais elevada qualidade e ser revistos, 
a fim de evitar um reforço dos 
preconceitos e da discriminação com base 
no género, na raça e noutras 
características pessoais;

Or. en

Alteração 31
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a avaliar o nível 
de risco adequado do setor da educação, a 
fim de determinar se este setor deve ser 
incluído no quadro regulamentar para as 
aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço de 
alguns estereótipos e de outros 
preconceitos;

Or. en

Alteração 32
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 2
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Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA 
devem ser revistos, a fim de evitar um 
reforço dos estereótipos de género e de 
outros preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes;

Or. fr

Alteração 33
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA 
devem ser revistos, a fim de evitar um 
reforço dos estereótipos de género e de 
outros preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes;

Or. en

Alteração 34
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
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N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes, a fim de promover o bem 
comum e o bem-estar comum da 
sociedade; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

Or. es

Alteração 35
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes, tendo igualmente em conta 
ameaças e vulnerabilidades provenientes 
do ciberespaço; sublinha que os conjuntos 
de dados utilizados para o treino da IA 
devem ser revistos, a fim de evitar um 
reforço dos estereótipos de género e de 
outros preconceitos;

Or. en
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Alteração 36
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género, religião, cultura e 
nacionalidade e de outros preconceitos;

Or. ro

Alteração 37
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA e os 
resultados devem ser revistos, a fim de 
evitar um reforço dos estereótipos de 
género e de outros preconceitos;

Or. en
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Alteração 38
Edina Tóth

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar a 
discriminação;

Or. en

Alteração 39
Tomislav Sokol

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos de género e de outros 
preconceitos;

2. Insta a Comissão a incluir o setor 
da educação no quadro regulamentar para 
as aplicações de IA de alto risco, dada a 
importância de garantir que a educação 
continua a contribuir para o bem público e 
dada a elevada sensibilidade dos dados 
sobre os alunos, os estudantes e outros 
aprendentes; sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados para o treino da IA devem 
ser revistos, a fim de evitar um reforço dos 
estereótipos e dos preconceitos;

Or. en
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Alteração 40
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que todas as crianças têm 
direito a uma educação pública de 
qualidade em todos os níveis; solicita, 
portanto, o desenvolvimento, a 
implantação e a utilização de sistemas de 
IA de qualidade que facilitem e 
proporcionem ferramentas educativas de 
qualidade para todos os alunos em todos 
os níveis e sublinha que a implantação de 
novos sistemas de IA nas escolas não deve 
aumentar a clivagem digital na sociedade; 
solicita à Comissão que estude formas de 
implementar estes sistemas, em particular, 
nos estabelecimentos de ensino mais 
vulneráveis e em zonas despovoadas onde 
o acesso à Internet é inexistente ou 
insuficiente;

Or. es

Alteração 41
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Alerta a Comissão para os riscos 
associados à utilização das novas 
tecnologias digitais no ensino básico e 
secundário, e mesmo no ensino pré-
escolar; recorda que os menores devem 
beneficiar de proteção especial no que diz 
respeito aos conteúdos digitais a que 
podem estar expostos e à forma como 
novas tecnologias, nomeadamente a 
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inteligência artificial, podem utilizar os 
seus dados pessoais, principalmente 
quando são comunicados no âmbito 
escolar ou das atividades de ensino; 
assinala que o recurso aos meios digitais 
na educação produz efeitos negativos 
documentados sobre a atenção, o 
desenvolvimento e as capacidades dos 
alunos; solicita, por conseguinte, à 
Comissão que limite a implantação da 
inteligência artificial no ensino superior e 
na investigação aos casos em que os 
aprendentes provavelmente teriam 
contacto com a mesma;

Or. fr

Alteração 42
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Exorta a Comissão a preservar e a 
promover a pluralidade das teorias de 
referência que estão na base do 
desenvolvimento dos sistemas de 
inteligência artificial;

Or. it

Alteração 43
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Sublinha a importância de dar 
formação a profissionais altamente 
qualificados nesta área, integrando 
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aspetos éticos nos seus currículos e 
apoiando grupos sub-representados no 
domínio em questão, bem como criando 
incentivos aos profissionais altamente 
qualificados para que procurem trabalho 
na União Europeia;

Or. en

Alteração 44
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Destaca a necessidade crescente de 
assegurar o reconhecimento mútuo de um 
nível mínimo de qualificações 
profissionais relativas a competências em 
IA em toda a UE, já que vários 
Estados-Membros estão a atualizar a sua 
oferta educativa com competências 
relacionadas com a IA e a pôr em prática 
currículos específicos para especialistas 
de desenvolvimento de IA; salienta a 
necessidade de os alinhar com a lista de 
avaliação das Orientações Éticas para 
uma IA de Confiança; insta a Comissão a 
dar seguimento à sua própria proposta, 
incluída no Livro Branco sobre a IA, de 
propor um quadro neste sentido;

Or. en

Alteração 45
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Solicita à Comissão que institua 
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um método de controlo dos conteúdos, por 
parte dos produtores dos equipamentos 
que utilizem IA, através de etiquetas de 
dados ou formas semelhantes de 
proporcionar informações que permitam 
tomar decisões livres e informadas, uma 
vez que muitos alunos serão menores e 
deverão ter um acesso restrito a certos 
conteúdos não adequados à sua idade;

Or. es

Alteração 46
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Manifesta a sua preocupação com 
a utilização, em alguns contextos locais, 
de aplicações de inteligência artificial 
para fins de identificação biométrica 
remota; recorda que a utilização de 
tecnologias de vigilância intrusivas, em 
particular em setores de alto risco, como o 
da educação, pode violar os direitos 
fundamentais, pois implica a utilização de 
dados sensíveis;

Or. it

Alteração 47
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Insta os Estados-Membros que 
ainda não o fizeram a modernizar os seus 
sistemas educativos reforçando a tónica 
nas disciplinas de CTEAM para 
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proporcionar às crianças em idade escolar 
as competências mínimas necessárias 
numa sociedade cada vez mais digital; 

Or. en

Alteração 48
Jordi Cañas, Svenja Hahn, Claudia Gamon

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; salienta, a este 
respeito, a importância de apoiar a 
adoção da IA pelas PME no setor da 
educação, da cultura e do audiovisual 
através de apoio financeiro e outros 
incentivos adequados que não impliquem 
encargos desproporcionados e criem 
condições de concorrência equitativas; 
solicita que os dados utilizados por 
aplicações de IA no setor da educação 
sejam partilhados com as autoridades 
públicas competentes, para que possam ser 
utilizados, em conformidade com as 
regras europeias em matéria de proteção 
de dados e privacidade e com normas 
éticas, democráticas e de transparência, 
no desenvolvimento de currículos e 
práticas pedagógicas (em particular 
quando estes serviços são adquiridos com 
fundos públicos ou doados aos prestadores 
de ensino público, tendo em conta que a 
educação é um bem comum);
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Or. en

Alteração 49
Geoffroy Didier

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para 
que possam ser utilizados no 
desenvolvimento de currículos e práticas 
pedagógicas (em particular, tendo em 
conta que estes serviços são adquiridos 
com fundos públicos ou doados aos 
prestadores de ensino público e porque a 
educação é um bem comum);

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por grandes empresas de alta 
tecnologia que se encontram em situação 
de quase monopólio e proíbem qualquer 
partilha do seu conjunto de informações 
baseado na captação de dados pessoais 
relativos aos relacionamentos e 
comportamentos das pessoas; salienta que 
tal conduz a uma desigualdade no acesso 
aos dados, restringindo necessariamente a 
concorrência, mas também criando novas 
formas de poder e de domínio 
especialmente nocivas no âmbito do 
acesso ao conhecimento, à cultura e à 
educação; insta a Comissão a desenvolver, 
em cooperação com os Estados-Membros, 
infraestruturas alternativas em matéria de 
educação, nuvem privada e trabalho 
inteligente;

Or. fr

Alteração 50
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 3. Manifesta a sua preocupação com o 
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facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para 
que possam ser utilizados no 
desenvolvimento de currículos e práticas 
pedagógicas (em particular, tendo em 
conta que estes serviços são adquiridos 
com fundos públicos ou doados aos 
prestadores de ensino público e porque a 
educação é um bem comum);

facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que esta 
dependência poderá implicar uma perda 
do saber-fazer educativo não associado às 
ferramentas digitais e, a prazo, deixar a 
aprendizagem europeia refém dos 
intervenientes da tecnologia neste 
domínio, limitando a autonomia dos 
consumidores individuais e institucionais 
ou criando desigualdades entre os 
estabelecimentos de ensino consoante 
estes possuam ou não essas tecnologias; 
exorta a Comissão a deixar espaço aos 
Estados-Membros para regulamentar a 
utilização e a implantação das novas 
tecnologias digitais nos seus territórios de 
acordo com as suas especificidades;

Or. fr

Alteração 51
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Claudia Gamon

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para 
que possam ser utilizados no 
desenvolvimento de currículos e práticas 

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam acessíveis ao público em 
geral (cumprindo princípios de acesso 
aberto sem prejudicar a legislação relativa 
aos direitos de autor e ao segredo 
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pedagógicas (em particular, tendo em 
conta que estes serviços são adquiridos 
com fundos públicos ou doados aos 
prestadores de ensino público e porque a 
educação é um bem comum);

comercial) de forma normalizada, para 
que possam ser utilizados na avaliação, na 
melhoria e no desenvolvimento de 
currículos e práticas pedagógicas; as 
tecnologias utilizadas pelos prestadores de 
ensino público ou adquiridos com fundos 
públicos devem basear-se sempre que 
possível em tecnologia de fonte aberta;

Or. en

Alteração 52
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com 
o facto de as escolas e outros prestadores 
de ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para 
que possam ser utilizados no 
desenvolvimento de currículos e práticas 
pedagógicas (em particular, tendo em 
conta que estes serviços são adquiridos 
com fundos públicos ou doados aos 
prestadores de ensino público e porque a 
educação é um bem comum);

3. Observa que as escolas e outros 
prestadores de ensino público utilizam 
cada vez mais serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de 
IA; manifesta preocupação com o facto de 
estas tecnologias serem atualmente 
fornecidas por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita, por 
conseguinte, investimentos nas empresas 
de TI europeias para ser possível 
desenvolver as tecnologias necessárias na 
União Europeia, bem como uma 
estratégia para os dados que ajude estas 
empresas a preencher os seus sistemas de 
IA com os conjuntos de dados 
necessários;

Or. en

Alteração 53
Arba Kokalari
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Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com 
o facto de as escolas e outros prestadores 
de ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para 
que possam ser utilizados no 
desenvolvimento de currículos e práticas 
pedagógicas (em particular, tendo em 
conta que estes serviços são adquiridos 
com fundos públicos ou doados aos 
prestadores de ensino público e porque a 
educação é um bem comum);

3. Salienta a importância de o 
mercado de serviços tecnológicos 
utilizados na educação se caracterizar 
pela livre concorrência e diversidade de 
prestadores; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; congratula-se 
com a utilização dos dados de aplicações 
de IA utilizadas no setor público no 
desenvolvimento de currículos e práticas 
pedagógicas;

Or. sv

Alteração 54
Monika Beňová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
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estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum); salienta a importância da 
inclusão de vários fornecedores de IA 
para facilitar a concorrência e ampliar as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores; incentiva a utilização de 
sistemas de fonte aberta para promover a 
inovação e progressos na UE;

Or. en

Alteração 55
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público poderem ser confrontadas 
com uma menor possibilidade de escolha 
de aplicações de IA; incentiva as 
autoridades públicas a adotarem uma 
abordagem inovadora da contratação 
pública, nomeadamente através de 
parcerias com outras autoridades 
públicas, de forma a alargar a variedade 
de ofertas disponibilizadas aos 
prestadores de ensino público em toda a 
Europa; solicita que os dados sejam 
partilhados com as autoridades públicas 
competentes, para que possam ser 
utilizados no desenvolvimento de 
currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
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bem comum);

Or. en

Alteração 56
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam acessíveis, 
interoperáveis, de alta qualidade e 
partilhados com as autoridades públicas 
competentes, para que possam ser 
utilizados no desenvolvimento de 
currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

Or. it

Alteração 57
Edina Tóth

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração
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3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma maior 
fragmentação do mercado interno, a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

Or. en

Alteração 58
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, de 
forma respeitadora da privacidade, para 
que possam ser utilizados no 
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particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

desenvolvimento de currículos e práticas 
pedagógicas (em particular, tendo em conta 
que estes serviços são adquiridos com 
fundos públicos ou doados aos prestadores 
de ensino público e porque a educação é 
um bem comum);

Or. en

Alteração 59
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes e 
monitorizados por estas, para que possam 
ser utilizados no desenvolvimento de 
currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

Or. en

Alteração 60
Maria Grapini

Projeto de parecer
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N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade e insuficiência no acesso aos 
dados e à limitação da concorrência; 
solicita que estes dados sejam partilhados 
com as autoridades públicas competentes, 
para que possam ser utilizados no 
desenvolvimento de currículos e práticas 
pedagógicas (em particular, tendo em conta 
que estes serviços são adquiridos com 
fundos públicos ou doados aos prestadores 
de ensino público e porque a educação é 
um bem comum);

Or. ro

Alteração 61
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de as escolas e outros prestadores de 
ensino público estarem cada vez mais 
dependentes de serviços de tecnologia 
educativa, incluindo aplicações de IA, 
fornecidos por apenas algumas empresas 
de tecnologia; salienta que restringir as 
possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 

3. Manifesta a sua preocupação com o 
facto de um pequeno grupo de empresas 
de tecnologia fornecer os serviços de 
tecnologia educativa, incluindo aplicações 
de IA, de que as escolas e outros 
prestadores de ensino público estão cada 
vez mais dependentes; salienta que 
restringir as possibilidades de escolha dos 
consumidores pode conduzir a uma 
desigualdade no acesso aos dados e à 
limitação da concorrência; solicita que 
estes dados sejam partilhados com as 



AM\1202442PT.docx 39/69 PE650.362v01-00

PT

autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

autoridades públicas competentes, para que 
possam ser utilizados no desenvolvimento 
de currículos e práticas pedagógicas (em 
particular, tendo em conta que estes 
serviços são adquiridos com fundos 
públicos ou doados aos prestadores de 
ensino público e porque a educação é um 
bem comum);

Or. en

Alteração 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Sublinha que a dependência 
criada neste contexto assenta num 
número reduzido de intervenientes das 
tecnologias educativas mas pode ser 
prejudicial para um grande número de 
fornecedores, fabricantes de 
equipamentos ou participantes, nos 
setores dos recursos físicos mas também 
da produção de saber e conhecimento, 
nomeadamente no que respeita à geração 
anterior de ferramentas informáticas; 
salienta que tal dependência poderá, por 
outro lado, conduzir a um acesso desigual 
aos dados e limitar a concorrência devido 
à restrição das possibilidades de escolha 
dos consumidores, inclusivamente no 
domínio da cultura; solicita que estes 
dados sejam partilhados com as 
autoridades públicas competentes, para 
que possam ser utilizados no 
desenvolvimento de currículos e práticas 
pedagógicas (em particular, tendo em 
conta que estes serviços são adquiridos 
com fundos públicos ou doados aos 
prestadores de ensino público e porque a 
educação é um bem comum);

Or. fr
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Alteração 63
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Recorda o papel fundamental 
desempenhado pelo ser humano na 
transmissão dos conhecimentos e o risco 
de uma clivagem digital no acesso aos 
conteúdos educativos digitais;

Or. fr

Alteração 64
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Salienta a necessidade de os 
governos e os estabelecimentos de ensino 
repensarem e reformularem os programas 
educativos, a fim de preparar os 
aprendentes e os consumidores para a 
presença crescente da IA em todos os 
aspetos da atividade humana;

Or. en

Alteração 65
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão a combater 
práticas de mercado que resultem numa 
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monopolização injustificada da recolha de 
dados e em restrições no acesso aos dados 
no domínio dos serviços de tecnologia 
educativa; exorta a Comissão a assegurar 
um acesso justo aos dados para todas as 
empresas, em especial as PME e as 
empresas culturais e criativas, que 
desempenham um papel essencial no 
apoio à coesão social e à diversidade 
cultural na Europa, bem como aos valores 
democráticos;

Or. en

Alteração 66
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Considera, por conseguinte, que a 
utilização da IA na aquisição de 
conhecimentos e competências constitui 
um instrumento cujo acesso deve ser 
permitido ao maior número possível de 
pessoas para não agravar as 
desigualdades existentes;

Or. fr

Alteração 67
Geoffroy Didier

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
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possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos; solicita a aplicação 
de um plano de investigação e 
desenvolvimento relativo à inteligência 
artificial centrado na educação, no 
conhecimento e na cultura que possa 
travar a fuga de cérberos e de 
competências para fora da Europa; 
solicita igualmente que se facilite a 
aquisição das competências cognitivas e 
se reduza a disparidade existente nas 
nossas sociedades no acesso aos meios de 
aquisição destas competências;

Or. fr

Alteração 68
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos; realça a necessidade 
de exigir a participação de empresas 
tecnológicas de todas as dimensões neste 
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setor para assegurar condições de 
concorrência equitativas;

Or. en

Alteração 69
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação, as mais elevadas 
normas de privacidade e proteção dos 
dados, acessibilidade para os aprendentes 
com necessidades especiais e, 
designadamente aquando da aquisição de 
serviços para prestadores de ensino 
público, a participação de educadores e 
alunos;

Or. en

Alteração 70
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 

4. Realça a importância de emitir 
orientações para a contratação pública 
desses serviços para o setor público, 
incluindo para os prestadores de serviços 



PE650.362v01-00 44/69 AM\1202442PT.docx

PT

serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos; 

de ensino, a fim de garantir os objetivos 
educativos pertinentes, a possibilidade de 
escolha dos consumidores e o respeito dos 
direitos fundamentais; salienta que os 
adquirentes públicos devem ter em conta 
critérios específicos associados aos 
objetivos educativos pertinentes e incluir a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores, pais e alunos; 

Or. en

Alteração 71
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

4. Realça a importância de 
desenvolver o quadro para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e aprofundar o mercado proporcionando 
às PME a oportunidade participar na 
contratação de aplicações de IA; salienta 
que os adquirentes públicos devem ter em 
conta critérios específicos, como a não 
discriminação e a privacidade dos dados e, 
designadamente aquando da aquisição de 
serviços para prestadores de ensino 
público, a participação de educadores e 
alunos;

Or. en

Alteração 72
Svenja Hahn, Dita Charanzová, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi, Claudia Gamon
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Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

4. Realça a importância de utilizar 
integralmente as diretivas relativas à 
contratação pública e dar formação 
adequada aos adquirentes públicos, a fim 
de garantir a possibilidade de escolha dos 
consumidores e o respeito dos direitos 
fundamentais na contratação desses 
serviços no setor público; salienta, neste 
sentido, que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

Or. en

Alteração 73
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, criando condições de 
concorrência equitativas e justas entre os 
fornecedores de soluções de IA, a fim de 
garantir a possibilidade de escolha dos 
consumidores e o respeito dos direitos 
fundamentais; salienta que os adquirentes 
públicos devem ter em conta critérios 
específicos, como a não discriminação e a 
privacidade dos dados e, designadamente 
aquando da aquisição de serviços para 
prestadores de ensino público, a 
participação de educadores e alunos;
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Or. en

Alteração 74
Marco Zullo

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
máxima transparência, a possibilidade de 
escolha dos consumidores e o respeito dos 
direitos fundamentais; salienta que os 
adquirentes públicos devem ter em conta 
critérios específicos, como a não 
discriminação, a sustentabilidade 
ambiental e a privacidade dos dados e, 
designadamente aquando da aquisição de 
serviços para prestadores de ensino 
público, a participação de educadores e 
alunos;

Or. it

Alteração 75
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação, a regulação ética da 
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dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

privacidade dos dados e dos direitos 
fundamentais e, designadamente aquando 
da aquisição de serviços para prestadores 
de ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

Or. es

Alteração 76
Monika Beňová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
não discriminação e a privacidade dos 
dados e, designadamente aquando da 
aquisição de serviços para prestadores de 
ensino público, a participação de 
educadores e alunos;

4. Realça a importância de criar um 
quadro adequado para a contratação 
pública desses serviços para o setor 
público, incluindo para os prestadores de 
serviços de ensino, a fim de garantir a 
possibilidade de escolha dos consumidores 
e o respeito dos direitos fundamentais; 
salienta que os adquirentes públicos devem 
ter em conta critérios específicos, como a 
diversidade, a não discriminação e a 
privacidade dos dados e, designadamente 
aquando da aquisição de serviços para 
prestadores de ensino público, a 
participação de educadores e alunos;

Or. en

Alteração 77
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Tendo em conta o aumento das 
falsificações profundas e de outros 
conteúdos nocivos ou ilegais com a ajuda 
da IA, sublinha a necessidade de 
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completar a Diretiva Comércio Eletrónico 
e, com base nos seus alicerces sólidos, 
clarificar o quadro regulamentar e 
introduzir, nomeadamente, regras mais 
eficazes para combater os conteúdos 
nocivos e ilícitos; estratégias mais 
eficientes para proteger os menores; 
medidas pró-ativas e adequadas para os 
prestadores de serviços com vista a 
prevenir de forma sistemática abusos 
cometidos por utilizadores, em especial 
para combater a difusão de tais conteúdos 
entre o público;

Or. en

Alteração 78
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Recorda a importância de 
promover, incentivar e apoiar de forma 
personalizada e inclusiva um nível de 
literacia mediática, digital e informativa 
que permita uma ponderação e utilização 
competentes e críticas dos sistemas 
algorítmicos;

Or. en

Alteração 79
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Incentiva a elaboração de 
orientações para a contratação pública 
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em matéria de IA, a fim de assegurar 
responsabilização, transparência e 
sustentabilidade;

Or. en

Alteração 80
Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

Suprimido

Or. fr

Alteração 81
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

Suprimido

Or. en

Alteração 82
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Monika Beňová

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos; realça os 
requisitos fundamentais das aplicações de 
IA, como a responsabilização, incluindo a 
auditabilidade, e a comunicação de 
impactos negativos; salienta que a 
transparência também deve incluir a 
rastreabilidade e os mecanismos de 
explicação dos sistemas em questão; 
recorda que as aplicações de IA devem 
cumprir protocolos de segurança internos 
e externos que devem ser, por natureza, 
tecnicamente precisos e robustos; tal deve 
abranger o funcionamento em situações 
normais, desconhecidas ou imprevisíveis;

Or. en

Alteração 83
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais, que pode conduzir 
à eliminação inadvertida de conteúdos 
legítimos; observa que, enquanto não 
incorporarem mecanismos satisfatórios de 
transparência e sistemas de 
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responsabilização plenamente acessíveis, 
os sistemas automáticos não conseguirão 
proteger adequadamente os direitos dos 
utilizadores;

Or. en

Alteração 84
Geoffroy Didier

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha que os mecanismos 
automatizados de remoção de obras 
protegidas por direitos de autor 
publicadas sem autorização em 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais devem ser objeto 
de normalização a nível europeu, a fim de 
garantir o seu bom funcionamento tanto 
para os utilizadores como para os titulares 
dos direitos;

Or. fr

Alteração 85
Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha que, em conformidade 
com as disposições legais existentes, as 
tecnologias que utilizam inteligência 
artificial podem constituir um 
instrumento relevante e eficiente no 
combate aos conteúdos ilegais em linha; 
salienta que estas tecnologias devem ser 
utilizadas de forma proporcionada, com 
salvaguardas, e assegurar o respeito dos 
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direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 86
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha que o mecanismo 
automatizado de eliminação dos conteúdos 
ilegais das plataformas em linha de partilha 
de conteúdos audiovisuais não pode pôr 
em causa utilizações legítimas de 
materiais sujeitos a direitos de autor; 
recorda o princípio, há muito 
estabelecido, que proíbe as obrigações 
gerais de vigilância nos termos do artigo 
15.º da Diretiva 2000/31/CE;

Or. en

Alteração 87
Alex Agius Saliba

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Recorda que não deve existir uma 
vigilância geral, como estabelece o artigo 
15.º da Diretiva Comércio Eletrónico, e 
que a vigilância específica de conteúdos 
para serviços audiovisuais deve ser 
realizada no âmbito das exceções 
previstas na legislação europeia;

Or. en
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Alteração 88
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Recorda que não deve existir uma 
vigilância geral dos conteúdos 
audiovisuais, como estabelece o artigo 15.º 
da Diretiva Comércio Eletrónico1-A;

_________________
1-A Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2000, relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em 
especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o 
comércio eletrónico») (JO L 178 de 
17.7.2000, p. 1).

Or. en

Alteração 89
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha o facto de o atual 
mecanismo automatizado de eliminação 
dos conteúdos ilegais das plataformas em 
linha de partilha de conteúdos audiovisuais 
nem sempre ser suficiente;

Or. sv
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Alteração 90
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais;

Or. en

Alteração 91
Pilar del Castillo Vera

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha a importância de 
continuar a melhorar o atual mecanismo 
automatizado de eliminação dos conteúdos 
ilegais das plataformas em linha de partilha 
de conteúdos audiovisuais;

Or. en

Alteração 92
Edina Tóth

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
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atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; observa que nem 
a Diretiva Comércio Eletrónico1-A nem a 
Diretiva Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual2-A, no que se refere às 
plataformas de partilha de vídeos, impõem 
uma obrigação geral de vigilância; por 
conseguinte, apela à manutenção da 
proibição da moderação generalizada e dos 
filtros automáticos de conteúdos;

_________________
1-A Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
2000, relativa a certos aspetos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em 
especial do comércio eletrónico, no 
mercado interno («Diretiva sobre o 
comércio eletrónico»).
2-A Diretiva (UE) 2018/1808 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 
de novembro de 2018, que altera a 
Diretiva 2010/13/UE relativa à 
coordenação de certas disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros 
respeitantes à oferta de serviços de 
comunicação social audiovisual (Diretiva 
Serviços de Comunicação Social 
Audiovisual), para a adaptar à evolução 
das realidades do mercado.

Or. en

Alteração 93
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais e 
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plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

enganadores que possam bloquear 
erradamente conteúdos legítimos; apela à 
proibição da moderação generalizada e 
dos filtros automáticos de conteúdos;

Or. en

Alteração 94
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos;

5. Sublinha a falta de fiabilidade do 
atual mecanismo automatizado de 
eliminação dos conteúdos ilegais das 
plataformas em linha de partilha de 
conteúdos audiovisuais; apela à proibição 
da moderação generalizada e dos filtros 
automáticos de conteúdos a fim de impedir 
a divulgação de conteúdos ilegais em 
plataformas em linha;

Or. ro

Alteração 95
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Sublinha que os mecanismos 
automatizados de eliminação de 
conteúdos nocivos ou ilegais das 
plataformas em linha constituem uma 
ferramenta eficaz de proteção contra tais 
conteúdos e, consequentemente, insta os 
operadores das plataformas a eliminarem 
rapidamente os conteúdos ilegais e a 
transmiti-los sistematicamente às 
autoridades de aplicação da lei para 
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prossecução penal, incluindo os 
metadados necessários a esta finalidade;

Or. en

Alteração 96
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita condições de concorrência 
equitativas e um equilíbrio justo entre os 
prestadores de serviços audiovisuais e as 
plataformas em linha;

Or. en

Alteração 97
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta a importância da 
supervisão humana no contexto da 
implantação das tecnologias de IA, a fim 
de garantir o respeito dos direitos 
humanos e dos princípios éticos, bem 
como a correta utilização dos algoritmos, 
para evitar enviesamentos injustos; 
recorda que o financiamento da UE deve 
apoiar principalmente soluções de IA que 
cumpram as orientações éticas;

Or. en

Alteração 98
Jordi Cañas
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Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados.

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados; assinala, a este respeito, 
que os utilizadores devem obter 
explicações claras e compreensíveis, 
nomeadamente, sobre os dados utilizados, 
a finalidade do algoritmo, a 
personalização, os seus resultados e os 
possíveis perigos, respeitando assim os 
princípios da explicação, da equidade e da 
responsabilidade; insta a Comissão a 
ponderar regras específicas em matéria de 
segurança e responsabilidade dos 
produtos quando as aplicações de IA são 
implantadas para fins educativos, tendo 
em conta os altos riscos a que estão 
expostos os seus destinatários, 
nomeadamente os alunos, os estudantes e 
outros aprendentes;

Or. en

Alteração 99
Monika Beňová

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 6. Solicita que os algoritmos de 
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recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados.

recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados; reconhece a importância 
da privacidade dos consumidores na UE; 
solicita o desenvolvimento de mecanismos 
que prevejam a vigilância do direito dos 
consumidores ao consentimento 
informado e à liberdade de escolha 
quando fornecem dados;

Or. en

Alteração 100
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas 
audiovisuais, incluindo as plataformas de 
transferência em contínuo de vídeo e as 
plataformas noticiosas, sejam 
transparentes, para que os consumidores 
se tornem conscientes destes processos e 
para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados.

6. Salienta a importância do acesso 
às informações dos consumidores para 
um sistema de recomendações e 
publicidade personalizado em plataformas 
audiovisuais, incluindo as plataformas de 
transferência em contínuo de vídeo e as 
plataformas noticiosas; salienta a 
necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados; salienta que as medidas 
para garantir a transparência e a 
possibilidade de optar por não receber 
recomendações personalizadas devem ser 
proporcionadas e ter em conta os custos 
de aplicação das PME.

Or. sv
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Alteração 101
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e 
aplicar corretamente o direito dos 
utilizadores a se autoexcluírem dos 
serviços recomendados e personalizados.

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios, 
em conformidade com o regulamento 
relativo às relações entre plataformas e 
empresas e com a diretiva «omnibus» 
relativa ao Novo Acordo para os 
Consumidores;

Or. en

Alteração 102
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, e em plataformas que 
difundem conteúdos culturais e criativos, 
sejam transparentes, para que os 
consumidores e os utilizadores se tornem 
conscientes destes processos e para garantir 
que os serviços personalizados não são 
discriminatórios; salienta a necessidade de 
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e personalizados. garantir e aplicar corretamente o direito 
dos utilizadores a se autoexcluírem de 
forma fácil e reversível dos serviços 
recomendados e personalizados.

Or. en

Alteração 103
Maria Grapini

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes 
destes processos e para garantir que os 
serviços personalizados não são 
discriminatórios; salienta a necessidade de 
garantir e aplicar corretamente o direito 
dos utilizadores a se autoexcluírem dos 
serviços recomendados e personalizados.

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores tenham uma visão correta e 
abrangente destes processos e para 
garantir que os serviços personalizados não 
são discriminatórios nem incompletos; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados.

Or. ro

Alteração 104
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes 

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores obtenham informação 
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destes processos e para garantir que os 
serviços personalizados não são 
discriminatórios; salienta a necessidade de 
garantir e aplicar corretamente o direito 
dos utilizadores a se autoexcluírem dos 
serviços recomendados e personalizados.

verdadeira sobre estes processos e para 
garantir que os serviços personalizados não 
são discriminatórios; salienta a necessidade 
de garantir e aplicar corretamente o direito 
dos utilizadores a se autoexcluírem dos 
serviços recomendados e personalizados.

Or. es

Alteração 105
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados.

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes e 
facilmente reconhecíveis, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados.

Or. en

Alteração 106
Salvatore De Meo

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 

6. Solicita que os algoritmos de 
recomendação e a publicidade 
personalizada em plataformas audiovisuais, 
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incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam transparentes, para que 
os consumidores se tornem conscientes 
destes processos e para garantir que os 
serviços personalizados não são 
discriminatórios; salienta a necessidade de 
garantir e aplicar corretamente o direito 
dos utilizadores a se autoexcluírem dos 
serviços recomendados e personalizados.

incluindo as plataformas de transferência 
em contínuo de vídeo e as plataformas 
noticiosas, sejam explicáveis, para que os 
consumidores se tornem conscientes destes 
processos e para garantir que os serviços 
personalizados não são discriminatórios; 
salienta a necessidade de garantir e aplicar 
corretamente o direito dos utilizadores a se 
autoexcluírem dos serviços recomendados 
e personalizados.

Or. en

Alteração 107
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Solicita que as plataformas 
audiovisuais sejam responsáveis pelos 
respetivos conteúdos, a fim de evitar a 
violação dos direitos dos consumidores e 
dos alunos, protegendo os seus direitos 
fundamentais, e de evitar as notícias 
falsas e a desinformação dos utilizadores;

Or. es

Alteração 108
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Tendo em conta a grande evolução 
das ferramentas automáticas de tradução, 
é importante incentivar os fornecedores 
de conteúdos e plataformas digitais pagos 
a fornecer legendas dos programas 
educativos e culturais nas línguas da 
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União Europeia. 

Or. fr

Alteração 109
Kim Van Sparrentak
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Observa que o acesso aos dados é 
um desafio que as partes interessadas 
enfrentam e pode ter impacto no 
desenvolvimento de um ecossistema de 
IA; chama a atenção para legislação 
anacrónica como a Diretiva 96/9/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 1996, relativa à proteção 
jurídica das bases de dados, e apela à sua 
supressão.

Or. en

Alteração 110
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Recorda que a inteligência 
artificial pode ser um instrumento perfeito 
para permitir que um amplo conjunto de 
utilizadores desfrute do património 
cultural público (por exemplo, exposições 
ou museus) à distância para fins 
informativos, «turismo», mas também 
investigação; incentiva, portanto, as 
instituições culturais a explorarem o 
potencial da IA para tornar os seus 
conteúdos amplamente acessíveis;
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Or. en

Alteração 111
Alessandra Basso, Isabella Tovaglieri, Antonio Maria Rinaldi
em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Sugere que os conteúdos 
audiovisuais para fins educativos sejam 
catalogados e classificados por grupos 
etários, a fim de facilitar uma seleção 
eficaz dos conteúdos mais adequados;

Or. en

Alteração 112
Dominik Tarczyński

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Observa que a implantação da IA 
nos procedimentos de controlo aduaneiro 
poderá contribuir para os esforços de 
prevenção do tráfico ilícito de património 
cultural, em especial complementando os 
sistemas que permitem às autoridades 
aduaneiras orientar os seus esforços e 
recursos para os artigos que apresentam 
maior risco.

Or. en

Alteração 113
Monika Beňová

Projeto de parecer
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N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a necessidade de 
melhorar as competências digitais dos 
educadores, dos aprendentes e da 
sociedade em geral, tendo em vista uma 
«Uma Europa Preparada para a Era 
Digital»; salienta que as soluções, 
produtos e serviços de IA para o setor 
público, e mais concretamente para a 
educação, devem centrar-se no ser 
humano ou seguir uma abordagem de 
detenção do controlo por seres humanos; 
reconhece que a dimensão do mercado da 
IA ascende a cerca de 664 milhões de 
dólares e deverá atingir os 38,8 mil 
milhões de dólares até 2025; espera que a 
UE reforce a sua abordagem relativa à 
promoção do investimento e do 
financiamento de novas soluções de IA; 
realça a necessidade de reforçar 
continuamente o mercado único e evitar a 
sua fragmentação; salienta que é 
necessário integrar os serviços de IA na 
Estratégia para o Mercado Único Digital;

Or. en

Alteração 114
Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Sublinha que os consumidores 
devem ser informados quando interagem 
com um processo de decisão automatizado 
e que as suas possibilidades de escolha e o 
seu desempenho não devem ser limitados; 
salienta que a utilização de mecanismos 
de IA na vigilância dos consumidores 
para fins comerciais deve ser combatida, 
mesmo que diga respeito a «serviços 
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gratuitos», assegurando a estrita 
conformidade com os direitos 
fundamentais e o RGPD; entende que 
qualquer alteração regulamentar deve ter 
em consideração o impacto nos 
consumidores vulneráveis;

Or. en

Alteração 115
Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Assinala que as criações da IA, se 
forem comercializadas, poderão criar 
distorções no setor cultural e criativo, 
afetando a definição de preços e a 
remuneração em prejuízo dos criadores 
humanos.

Or. en

Alteração 116
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Salienta que a implantação, o 
desenvolvimento e a aplicação da IA 
devem facilitar a utilização de 
ferramentas para o acesso aos conteúdos 
audiovisuais pelos consumidores e alunos 
que tenham alguma forma de 
incapacidade;

Or. es
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Alteração 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. É importante incentivar as 
plataformas digitais pagas a disponibilizar 
acesso aos seus programas em todas as 
línguas nas quais os seus conteúdos são 
difundidos na Europa, ou seja, sem 
bloquear o acesso a determinadas línguas 
consoante a posição geográfica do 
consumidor quando a versão oral ou 
escrita está disponível para outros países 
de difusão.

Or. fr

Alteração 118
Isabella Tovaglieri, Alessandra Basso

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Apoia a utilização da IA 
relacionada com a difusão de textos e 
manuscritos, principalmente os mais 
antigos, através da Internet, a fim de os 
preservar da destruição mas também, 
simultaneamente, de os disponibilizar a 
um enorme conjunto de utilizadores, 
incluindo investigadores, peritos e 
académicos.

Or. en

Alteração 119
Monika Beňová

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)
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Projeto de parecer Alteração

6-B. Insta as autoridades e os 
prestadores de ensino privado a incluírem 
nos programas educativos conteúdos para 
o reforço das competências digitais numa 
sociedade cada vez mais digital e sublinha 
a necessidade de melhorar as 
competências da força de trabalho futura; 
reconhece as vantagens de uma previsão 
dos postos de trabalho que serão afetados 
pelas tecnologias digitais, como a 
automatização, a digitalização e a IA.

Or. en

Alteração 120
Adriana Maldonado López

Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Salienta que os sistemas de IA 
desenvolvidos, implementados e utilizados 
na União Europeia, em qualquer um dos 
três setores a que se refere o presente 
documento, devem refletir a sua 
diversidade cultural e o seu 
multilinguismo.

Or. es


