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SUGESTÕES

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

Considerações gerais

1. Reconhece a importância de um mercado único digital funcional e da utilização da IA, 
da robótica e das tecnologias conexas para os cidadãos da UE, uma vez que contribuem 
para dar resposta aos desafios que as sociedades enfrentam, em particular durante a 
pandemia de COVID-19;

2. Insiste na necessidade de apoiar as PME na sua transformação digital devido aos seus 
recursos limitados; convida, por conseguinte, a Comissão a realizar um balanço de 
qualidade no que se refere às PME antes de publicar a legislação e a reduzir ao mínimo 
os encargos administrativos, nomeadamente através do desenvolvimento de normas;

3. Salienta que o mercado único digital e a IA têm características diversas e estão sujeitos 
a desenvolvimentos rápidos e dinâmicos; insta a Comissão a basear as propostas e 
iniciativas num justo equilíbrio, evitando, por um lado, uma abordagem uniforme e, por 
outro, uma fragmentação do mercado pelas abordagens nacionais;

Melhorar a utilização da IA para os consumidores europeus

4. Salienta que é necessário estabelecer um novo quadro regulamentar em matéria de IA 
para fazer face aos riscos potenciais do comportamento autónomo e maximizar a 
confiança dos utilizadores e os seus benefícios; convida a Comissão a propor um quadro 
legislativo para a IA baseado no risco e favorável à inovação, que se centre na 
identificação e no preenchimento das lacunas existentes na legislação atual e seja 
coerente com a legislação setorial em vigor;

5. Está firmemente convicto de que as definições de «IA» e de «alto risco» devem ser 
orientadas para o futuro, a fim de garantir clareza jurídica para os consumidores e as 
empresas, e devem ter em conta a supervisão humana das aplicações de IA de alto risco;

6. Está convicto de que a legislação existente deve ser adaptada às novas tecnologias; 
solicita à Comissão que adapte, designadamente, a Diretiva Responsabilidade dos 
Produtos1, em particular redefinindo os termos «produto» e «defeito» e ponderando 
ajustamentos ao conceito de «ónus da prova», que deve refletir as alterações à Diretiva 
relativa à segurança geral dos produtos2;

7. Sublinha que a sociedade, incluindo os consumidores, deve beneficiar do 
desenvolvimento e da implantação responsáveis da IA ao serviço da sociedade; solicita, 
por conseguinte, à Comissão que defina regras éticas para o desenvolvimento, a 
implantação e a utilização da IA, da robótica e das tecnologias conexas, tendo em conta 

1 JO L 210 de 7.8.1985, p.29.
2 JO L 11 de 15.1.2002, p. 4.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32001L0095
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o princípio «legislar melhor»;

8. Realça que, para a formação no domínio da IA, a livre circulação de dados no mercado 
único digital é essencial e deve assentar em regras contratuais adequadas;

9. Insta a Comissão a apoiar o desenvolvimento de normas internacionais que regulem a 
utilização da IA;

Funcionamento do mercado único no que diz respeito aos elementos digitais

10. Salienta que os consumidores já beneficiam de regras rigorosas em matéria de proteção 
de dados, como o RGPD3 e a Diretiva Privacidade Eletrónica4; congratula-se com o 
facto de a Comissão prever medidas destinadas a capacitar as pessoas para exercerem os 
seus direitos, os quais devem, pelo menos em parte, assentar no direito civil;

11. Solicita à Comissão que garanta que os utilizadores são devidamente informados, que os 
seus direitos são efetivamente garantidos quando interagem com os sistemas 
automatizados de decisão e que estes não produzem resultados injustamente 
tendenciosos para os consumidores no mercado único;

12. Insta a Comissão a assegurar uma forte proteção dos direitos civis dos utilizadores na 
futura proposta de ato legislativo sobre os serviços digitais, a fim de salvaguardar, em 
especial, a liberdade de expressão e a liberdade de prestação de serviços e de proteger os 
utilizadores do microdirecionamento nocivo;

13. Salienta que é inaceitável que os consumidores sejam expostos a produtos não seguros, 
pelo que são necessárias responsabilidades acrescidas para os mercados em linha; pede 
à Comissão que estabeleça, na proposta de ato legislativo sobre os serviços digitais, 
regras claras sobre a responsabilidade das plataformas de alojamento de conteúdos pelos 
bens vendidos ou publicitados, a fim de, nomeadamente, colmatar a lacuna jurídica que 
impede os consumidores de obter a reparação que lhes é devida nos termos da lei ou do 
contrato de fornecimento de bens ou de prestação de serviços, por exemplo devido à 
impossibilidade de identificar o vendedor principal;

14. Considera que a utilização de contratos inteligentes no mercado único digital deve 
assentar firmemente no direito civil e contratual, a fim de garantir os direitos das 
empresas e dos consumidores;

15. Observa que as grandes plataformas com importantes efeitos de rede podem controlar 
de facto os pontos de acesso em linha da economia digital e insta a Comissão a analisar 
o impacto que o poder destas grandes plataformas tem nos direitos dos consumidores e 
nas PME.

3 JO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
4 JO L 201 de 31.7.2002, p.37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32002L0058

