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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão da 
Cultura e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que o uso da inteligência artificial (IA) na educação, na cultura e no sector 
audiovisual deverá respeitar os direitos, as liberdades e os valores fundamentais 
consagrados nos Tratados da UE e na Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia; congratula-se, a este respeito, com o Livro Branco da Comissão em matéria 
de inteligência artificial e convida a Comissão a incluir o sector da educação no quadro 
regulamentar para as aplicações de IA de alto risco;

2. Recorda que a IA poderá dar azo a preconceitos e, por conseguinte, a várias formas de 
discriminação; a este respeito, recorda que é necessário assegurar os direitos de todos e 
que não serão permitidas iniciativas em matéria de IA que conduzem a processos 
discriminatórios;

3. Constata que a educação baseada em IA abre um vasto leque de possibilidades e de 
oportunidades, colocando, simultaneamente, riscos no que diz respeito à igualdade de 
acesso à educação e à aprendizagem; solicita o uso não discriminatório da IA no sector 
da educação; recorda os riscos e a discriminação decorrentes das ferramentas de IA 
recentemente desenvolvidas e utilizadas no processo de admissão escolar;

4. Congratula-se com o plano da Comissão, que visa atualizar o Plano de Ação para a 
Educação Digital de forma a utilizar melhor os dados e as tecnologias baseadas em IA, 
com vista a tornar os sistemas de educação mais adequados à era digital; salienta que é 
essencial sensibilizar o público em geral para a IA, a todos os níveis, nomeadamente 
para os riscos da IA relacionados com a privacidade e os preconceitos, de molde a que 
todos estejam preparados para tomar decisões informadas;

5. Recorda que a proteção de dados e a privacidade podem ser particularmente afetadas 
pela IA; defende os princípios estabelecidos no Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados como os princípios orientadores para o uso da IA; solicita o reforço da proteção e 
das salvaguardas no sector da educação, sempre que estejam em causa dados relativos a 
crianças;

6. Sublinha a necessidade de assegurar a inteligibilidade dos algoritmos da IA e a 
possibilidade de verificação humana, bem como de dar garantias processuais, incluindo 
o direito de recurso, em particular para decisões tomadas no âmbito das prerrogativas de 
poder público;

7. Solicita que a Comissão avalie os riscos associados à desinformação propagada pela IA 
no contexto digital e que proponha recomendações, nomeadamente em prol de uma 
ação que contrarie qualquer ameaça para as eleições livres e justas, bem como para a 
democracia, que se baseie em IA;

8. Constata que as ferramentas de IA têm potencial para combater os conteúdos ilegais em 
linha, mas recorda com veemência, na perspetiva do ato legislativo sobre os serviços 
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digitais previsto para o fim deste ano, que tais ferramentas devem respeitar sempre os 
direitos fundamentais, nomeadamente a liberdade de expressão, e que não devem levar 
à monotorização global da internet;

9. Constata os benefícios e os riscos da IA em termos de cibersegurança e realça a 
necessidade de todas as soluções serem resilientes aos ciberataques e respeitarem os 
direitos fundamentais da UE; apela à Comissão para que avalie a necessidade de 
melhorar a prevenção em termos de cibersegurança e de tomar medidas de atenuação a 
este respeito. 


