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Alteração 1
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
Citação 1-A (nova)

Projeto de parecer Alteração

- Considerando que existem sérias 
preocupações de que o atual quadro 
jurídico da União, incluindo o acervo em 
matéria de direito dos consumidores e a 
legislação relativa à proteção dos dados, 
bem como a relativa à segurança dos 
produtos e à fiscalização do mercado, não 
esteja apto a responder eficazmente aos 
riscos criados pela inteligência artificial, 
a robótica e as tecnologias conexas e não 
assegure um elevado nível de proteção dos 
consumidores, tal como previsto no 
artigo 38.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia;

Or. en

Alteração 2
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
Citação 1-B (nova)

Projeto de parecer Alteração

- Considerando que as orientações 
éticas, como os princípios adotados pelo 
grupo de peritos de alto nível sobre a 
inteligência artificial, constituem um bom 
ponto de partida mas não são suficientes 
para assegurar que as empresas atuem de 
forma equitativa e garantam uma 
proteção eficaz dos consumidores;

Or. en
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Alteração 3
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
Citação 1-C (nova)

Projeto de parecer Alteração

- Considerando que a inteligência 
artificial, a robótica e as tecnologias 
conexas podem expor os consumidores ao 
risco de serem manipulados e submetidos 
a um tratamento discriminatório e a 
decisões arbitrárias e pouco 
transparentes, contribuindo assim para 
aumentar as assimetrias de poder entre 
empresas e consumidores, o que coloca 
estes últimos numa posição ainda mais 
vulnerável;

Or. en

Alteração 4
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
Citação 1-D (nova)

Projeto de parecer Alteração

- Considerando que a existência de 
processos transparentes, responsáveis e 
inclusivos para elaborar, promulgar e 
avaliar as políticas e a legislação 
aplicáveis à conceção, ao desenvolvimento 
e à implantação de sistemas algorítmicos 
é da maior importância para garantir que 
todas as pessoas diretamente afetadas 
tenham uma palavra a dizer na hora de 
determinar se e como estes sistemas são 
utilizados, e no interesse de quem;
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Or. en

Alteração 5
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha a importância de se 
aplicar um quadro regulamentar da UE
sempre que os consumidores da União 
sejam utilizadores ou estejam sujeitos a um 
sistema algorítmico, independentemente do 
local de estabelecimento das entidades que 
desenvolvem, vendem ou utilizam o 
sistema;

1. Sublinha a importância de se 
aplicar um quadro regulamentar da UE 
sempre que os consumidores da União 
sejam utilizadores ou estejam sujeitos a um 
sistema algorítmico, independentemente do 
local de estabelecimento das entidades que 
desenvolvem, vendem ou utilizam o 
sistema; entende, além disso, que as 
regras estabelecidas devem aplicar-se a 
toda a cadeia de valor, nomeadamente o 
desenvolvimento, a implantação e a 
utilização das tecnologias pertinentes e 
respetivas componentes, bem como a 
todos os desenvolvedores, e devem 
garantir o mais elevado nível de proteção 
dos consumidores; propõe que estas 
regras tenham em conta os ensinamentos 
retirados da adaptação ao Regulamento 
(UE) 2016/6791-A (RGPD), considerado 
uma referência a nível mundial; 
considera que a designação de uma 
entidade responsável na União (como um 
representante autorizado) é importante 
para a sua aplicação;

__________________
1-A Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 
livre circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Or. en



PE652.393v01-00 6/78 AM\1205570PT.docx

PT

Alteração 6
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, Pascal 
Arimont

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha a importância de se 
aplicar um quadro regulamentar da UE 
sempre que os consumidores da União 
sejam utilizadores ou estejam sujeitos a um 
sistema algorítmico, independentemente do 
local de estabelecimento das entidades que 
desenvolvem, vendem ou utilizam o 
sistema;

1. Sublinha a importância de se 
aplicar um quadro regulamentar da UE no 
domínio dos aspetos éticos da inteligência 
artificial, da robótica e das tecnologias 
conexas sempre que os consumidores da 
União sejam utilizadores ou estejam 
sujeitos a um sistema algorítmico, 
independentemente do local de 
estabelecimento das entidades que 
desenvolvem, vendem ou utilizam o 
sistema, de modo a garantir segurança 
jurídica tanto para as empresas como 
para os cidadãos;

Or. en

Alteração 7
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha a importância de se 
aplicar um quadro regulamentar da UE 
sempre que os consumidores da União 
sejam utilizadores ou estejam sujeitos a um 
sistema algorítmico, independentemente do 
local de estabelecimento das entidades que 
desenvolvem, vendem ou utilizam o 
sistema;

1. Sublinha a importância de se 
aplicar um quadro regulamentar da UE no 
domínio dos aspetos éticos sempre que os 
consumidores da União sejam utilizadores 
ou estejam sujeitos a um sistema 
algorítmico, independentemente do local 
de estabelecimento das entidades que 
desenvolvem, vendem ou utilizam o 
sistema;

Or. en
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Alteração 8
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Sublinha a importância de se 
aplicar um quadro regulamentar da UE 
sempre que os consumidores da União 
sejam utilizadores ou estejam sujeitos a
um sistema algorítmico, 
independentemente do local de 
estabelecimento das entidades que 
desenvolvem, vendem ou utilizam o 
sistema;

1. Sublinha a importância de se 
aplicar um quadro regulamentar da UE 
sempre que os consumidores da União 
sejam direcionados para ou visados por
um sistema algorítmico, 
independentemente do local de 
estabelecimento das entidades que 
desenvolvem, vendem ou utilizam o 
sistema;

Or. en

Alteração 9
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Faz notar que o quadro deve ser 
aplicado aos sistemas algorítmicos, 
inclusive nos domínios da inteligência 
artificial, da aprendizagem automática, da 
aprendizagem profunda, dos processos 
decisórios automatizados e da robótica;

2. Faz notar que o quadro deve ser 
aplicado aos sistemas algorítmicos, 
inclusive nos domínios da inteligência 
artificial (IA), da Internet das coisas 
(IdC), da aprendizagem automática, da 
aprendizagem profunda, dos processos 
decisórios automatizados e da robótica; 
observa ainda que devem ser 
desenvolvidos mecanismos de 
referenciação para ajudar a explicar esses 
sistemas aos consumidores sempre que se 
revistam de complexidade ou constituam 
decisões que tenham um impacto 
significativo nas suas vidas;

Or. en
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Alteração 10
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Faz notar que o quadro deve ser 
aplicado aos sistemas algorítmicos, 
inclusive nos domínios da inteligência 
artificial, da aprendizagem automática, da 
aprendizagem profunda, dos processos 
decisórios automatizados e da robótica;

2. Faz notar que o quadro deve ser 
aplicado aos sistemas algorítmicos, 
inclusive nos domínios da inteligência 
artificial, da aprendizagem automática, da 
aprendizagem profunda, dos processos 
decisórios automatizados e assistidos e da 
robótica;

Or. en

Alteração 11
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Faz notar que o quadro deve ser 
aplicado aos sistemas algorítmicos, 
inclusive nos domínios da inteligência 
artificial, da aprendizagem automática, da 
aprendizagem profunda, dos processos 
decisórios automatizados e da robótica;

2. Faz notar que o quadro 
regulamentar deve ser aplicado aos 
sistemas algorítmicos, inclusive nos 
domínios da inteligência artificial, da 
aprendizagem automática, da 
aprendizagem profunda, dos processos 
decisórios automatizados e da robótica;

Or. en



AM\1205570PT.docx 9/78 PE652.393v01-00

PT

Alteração 12
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Faz notar que o quadro deve ser 
aplicado aos sistemas algorítmicos, 
inclusive nos domínios da inteligência 
artificial, da aprendizagem automática, da 
aprendizagem profunda, dos processos 
decisórios automatizados e da robótica;

2. Faz notar que o quadro deve ser 
aplicado aos sistemas algorítmicos, 
inclusive nos domínios da inteligência 
artificial, da aprendizagem automática, dos 
sistemas assentes em regras, dos processos 
decisórios automatizados e da robótica;

Or. en

Alteração 13
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Considera que a Comissão deve 
proceder a uma análise completa da 
legislação existente, a fim de identificar as 
lacunas legislativas; salienta, a este 
respeito, a vasta legislação já em vigor 
que garante, por exemplo, que os 
produtos e serviços colocados no mercado 
da União são seguros e não prejudiciais 
para as pessoas, respeitam a sua 
privacidade e seguem normas ambientais 
rigorosas; insta a Comissão a abster-se de 
adotar um ato legislativo que possa 
duplicar, sobrepor-se ou contradizer essas 
legislações setoriais específicas;

Or. en
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Alteração 14
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Salienta que um quadro 
regulamentar da UE em matéria de IA 
deve ter uma abordagem centrada no ser 
humano e conduzir ao desenvolvimento 
de sistemas que incorporem os valores 
éticos europeus na sua conceção; 
considera que um quadro regulamentar 
da UE centrado nos valores europeus 
constituiria um valor acrescentado que 
conferiria à Europa uma vantagem 
competitiva única e contribuiria de forma 
significativa para o bem-estar e a 
prosperidade dos cidadãos e das empresas 
europeias, além de impulsionar o 
mercado interno;

Or. en

Alteração 15
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Assinala que o quadro legislativo 
introduzido pela Decisão n.º 68/2008/CE1-

A prevê uma lista harmonizada de 
obrigações para os produtores, 
importadores e distribuidores, incentiva a 
utilização de normas e prevê vários níveis 
de controlo em função da perigosidade do 
produto; considera que este quadro deve 
aplicar-se igualmente aos produtos que 
integram uma componente de IA;

__________________

1-A Decisão n.º 768/2008/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
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de julho de 2008, relativa a um quadro 
comum para a comercialização de 
produtos, e que revoga a Decisão 
93/465/CEE (JO L 218 de 13.8.2008, 
p. 82).

Or. en

Alteração 16
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Sublinha que um quadro ético da 
IA constitui um valor acrescentado para 
promover a inovação no mercado;

Or. en

Alteração 17
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 2-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-C. Considera que, para que a futura 
legislação seja aplicável, as obrigações 
jurídicas devem ser muito precisas e evitar 
fazer referência a princípios gerais, de 
modo a garantir a sua aplicabilidade 
pelos operadores económicos;

Or. en
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Alteração 18
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 2-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-D. Considera que as regras 
obrigatórias relacionadas com o quadro 
regulamentar dos aspetos éticos devem 
limitar-se às práticas que 
indubitavelmente comprometeriam os 
direitos e as liberdades fundamentais;

Or. en

Alteração 19
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

3. Salienta que qualquer futura 
regulamentação dos aspetos éticos deve 
seguir uma abordagem diferenciada, 
assente nos riscos, com base nos danos 
potenciais tanto para os indivíduos como 
para a sociedade em geral, tendo em conta 
o contexto específico de utilização do 
sistema algorítmico; considera que as 
obrigações jurídicas deverão ser 
progressivamente reforçadas em função do 
nível de risco identificado; entende que nas 
categorias de risco mais baixo não devem 
ser impostas obrigações jurídicas 
adicionais; considera que a abordagem 
baseada nos riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

Or. en
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Alteração 20
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa;
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com 
critérios e indicadores claros, seguida de 
uma avaliação imparcial e regulamentada
com base nos danos potenciais tanto para 
os indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais; considera que esta 
abordagem baseada nos riscos deve ser 
acompanhada de regras claras e 
transparentes;

Or. en

Alteração 21
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais ou nas violações dos 
direitos tanto para os indivíduos como para 
a sociedade em geral, tendo em conta o 
contexto específico de utilização do 
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considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

sistema algorítmico; considera que as 
obrigações jurídicas e os requisitos de 
certificação deverão ser progressivamente 
reforçadas em função do nível de risco 
identificado; entende que na categoria de 
risco mais baixo não devem ser impostas 
obrigações jurídicas adicionais e que os 
sistemas de certificação ou rotulagem 
devem ser voluntários; pensa que os 
sistemas algorítmicos que possam 
prejudicar uma pessoa ou causar 
potenciais violações dos seus direitos, 
afetar o acesso de alguém aos recursos ou 
dizer respeito à sua participação na 
sociedade não devem ser pertencer à 
categoria de risco mais baixa; considera 
que esta abordagem baseada nos riscos 
deve ter regras claras e transparentes, que 
proporcionem segurança jurídica 
suficiente e, ao mesmo tempo, sejam 
orientadas para o futuro;

Or. en

Alteração 22
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais, ao passo que as 
aplicações incluídas na categoria de risco 
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pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

mais elevado devem ser consideradas 
ilegais; pensa que os sistemas algorítmicos 
que possam prejudicar uma pessoa, afetar o 
acesso de alguém aos recursos ou dizer 
respeito à sua participação na sociedade 
não devem ser pertencer à categoria de 
risco mais baixa; considera que esta 
abordagem baseada nos riscos deve ter 
regras claras e transparentes; entende que 
a avaliação do risco de um sistema 
específico deve ser objeto de uma 
reavaliação periódica;

Or. en

Alteração 23
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

3. Salienta que qualquer eventual
futuro regulamento deve permitir o 
desenvolvimento e a implantação de 
sistemas algorítmicos seguros e fiáveis e
seguir uma abordagem diferenciada, 
assente nos riscos, com base nos danos 
potenciais tanto para os indivíduos como 
para a sociedade em geral, tendo em conta 
o contexto específico de utilização do 
sistema algorítmico; considera que as 
obrigações jurídicas deverão ser 
progressivamente reforçadas em função do 
nível de risco básico, substancial ou 
elevado identificado; entende que na 
categoria de risco mais baixo não devem 
ser impostas obrigações jurídicas 
adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
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transparentes;

Or. en

Alteração 24
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas só
deverão ser reforçadas em função do nível 
de risco comprovado; entende que na 
categoria de risco mais baixo não devem 
ser impostas obrigações jurídicas 
adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

Or. en

Alteração 25
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
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diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações
jurídicas adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade no seu 
conjunto, tendo em conta o contexto 
específico de utilização do sistema 
algorítmico; considera que as obrigações 
jurídicas deverão ser progressivamente 
reforçadas em função do nível de risco 
identificado; entende que na categoria de 
risco mais baixo não devem ser impostas 
obrigações jurídicas adicionais; pensa que 
os sistemas algorítmicos que possam 
prejudicar uma pessoa, afetar o acesso de 
alguém aos recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

Or. en

Alteração 26
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo não devem ser impostas obrigações 
jurídicas adicionais; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 

3. Salienta que qualquer futuro 
regulamento deve seguir uma abordagem 
diferenciada, assente nos riscos, com base 
nos danos potenciais tanto para os 
indivíduos como para a sociedade em 
geral, tendo em conta o contexto específico 
de utilização do sistema algorítmico; 
considera que as obrigações jurídicas 
deverão ser progressivamente reforçadas 
em função do nível de risco identificado; 
entende que na categoria de risco mais 
baixo deve ser imposta uma obrigação de 
rotulagem; pensa que os sistemas 
algorítmicos que possam prejudicar uma 
pessoa, afetar o acesso de alguém aos 
recursos ou dizer respeito à sua 
participação na sociedade não devem ser 
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pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

pertencer à categoria de risco mais baixa; 
considera que esta abordagem baseada nos 
riscos deve ter regras claras e 
transparentes;

Or. en

Alteração 27
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Considera que, antes de apresentar 
eventuais novas propostas legislativas, a 
Comissão deve examinar a aplicação da 
legislação já em vigor e respetiva 
execução, bem como as medidas de 
autorregulação; salienta que nenhuma 
proposta legislativa relacionada com os 
sistemas algorítmicos deve dificultar a 
emergência de «unicórnios» de alta 
tecnologia, empresas emergentes e PME 
na Europa, nem impedir as empresas 
europeias de adotarem e aplicarem a IA 
ou outras soluções, e que tais propostas 
devem ter em conta o contexto do período 
pós-crise da COVID-19; reitera que o 
principal objetivo deve ser libertar o 
potencial dos sistemas algorítmicos em 
toda a União e aumentar a 
competitividade das empresas europeias à 
escala mundial;

Or. en

Alteração 28
Jordi Cañas

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

3-A. Salienta que um quadro de aspetos 
éticos deve incluir disposições que sirvam 
de referência para os engenheiros, os 
desenvolvedores, as empresas e outros 
operadores, com o objetivo último de 
promover a implantação, a venda e a 
utilização responsáveis e éticas da IA, da 
robótica e das tecnologias conexas, bem 
como para a elaboração de normas 
técnicas e procedimentos de certificação 
na União;

Or. en

Alteração 29
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Requer que o quadro proíba a 
implantação ou utilização pelos Estados-
Membros de tecnologias de 
reconhecimento à distância, como o 
reconhecimento biométrico que identifica 
automaticamente as pessoas, mesmo 
quando se trate de responder a uma 
emergência nacional;

Or. en

Alteração 30
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Entende que os princípios éticos 
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devem constituir a base de um sistema 
europeu harmonizado de classificação dos 
riscos e das obrigações jurídicas conexas;

Or. en

Alteração 31
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de um 
quadro ético e regulamentar que inclua, em 
particular, disposições sobre a qualidade 
dos conjuntos de dados utilizados nos 
sistemas algorítmicos, especialmente no 
que diz respeito à representatividade dos 
dados de treino usados, à correção de 
distorções nos conjuntos de dados, bem 
como aos próprios algoritmos, às normas 
relativas aos dados e à agregação;

4. Sublinha a importância de um 
quadro ético e regulamentar que inclua, em 
particular, disposições sobre a qualidade 
dos conjuntos de dados utilizados nos 
sistemas algorítmicos tendo em conta a 
finalidade da sua utilização, 
especialmente no que diz respeito à 
representatividade dos dados de treino 
usados, à correção de distorções nos 
conjuntos de dados, bem como aos 
próprios algoritmos, às normas relativas 
aos dados e à agregação; salienta que esses 
conjuntos de dados devem ser verificáveis 
e colocados à disposição das autoridades 
competentes sempre que estas sejam 
chamadas a garantir a sua adequação aos 
princípios anteriormente expostos;

Or. en

Alteração 32
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de um 
quadro ético e regulamentar que inclua, em 
particular, disposições sobre a qualidade 

4. Faz notar que a disponibilidade e 
a qualidade dos dados é fundamental para 
fazer face aos riscos decorrentes da 
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dos conjuntos de dados utilizados nos 
sistemas algorítmicos, especialmente no 
que diz respeito à representatividade dos 
dados de treino usados, à correção de 
distorções nos conjuntos de dados, bem 
como aos próprios algoritmos, às normas 
relativas aos dados e à agregação;

aplicação dos sistemas algorítmicos;
sublinha a importância de um quadro ético 
e regulamentar que inclua, em particular, 
disposições sobre a qualidade dos 
conjuntos de dados utilizados nos sistemas 
algorítmicos, especialmente no que diz 
respeito à representatividade dos dados de 
treino usados, à correção de distorções nos 
conjuntos de dados, bem como aos 
próprios algoritmos, às normas relativas 
aos dados e à agregação;

Or. en

Alteração 33
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de um 
quadro ético e regulamentar que inclua, 
em particular, disposições sobre a 
qualidade dos conjuntos de dados 
utilizados nos sistemas algorítmicos, 
especialmente no que diz respeito à 
representatividade dos dados de treino 
usados, à correção de distorções nos 
conjuntos de dados, bem como aos 
próprios algoritmos, às normas relativas 
aos dados e à agregação;

4. Sublinha a importância de 
desbloquear grandes quantidades de 
dados de elevada qualidade para treinar 
sistemas de IA; Realça que um quadro 
regulamentar ético deve incluir disposições 
sobre a qualidade dos conjuntos de dados 
utilizados nos sistemas algorítmicos, por 
exemplo no que diz respeito à 
representatividade dos dados de treino 
usados, à correção de distorções nos 
conjuntos de dados, bem como aos 
próprios algoritmos, às normas relativas 
aos dados e à agregação;

Or. en

Alteração 34
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de um 
quadro ético e regulamentar que inclua, 
em particular, disposições sobre a 
qualidade dos conjuntos de dados 
utilizados nos sistemas algorítmicos, 
especialmente no que diz respeito à 
representatividade dos dados de treino 
usados, à correção de distorções nos 
conjuntos de dados, bem como aos 
próprios algoritmos, às normas relativas 
aos dados e à agregação;

4. Sublinha a importância de um 
quadro de aspetos éticos que inclua, em 
particular, disposições sobre a qualidade 
dos conjuntos de dados utilizados nos 
sistemas algorítmicos, especialmente no 
que diz respeito à representatividade dos 
dados de treino usados, à correção de 
distorções nos conjuntos de dados, às 
normas relativas aos dados e à agregação;

Or. en

Alteração 35
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, 
Pascal Arimont

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Sublinha a importância de um 
quadro ético e regulamentar que inclua, em 
particular, disposições sobre a qualidade 
dos conjuntos de dados utilizados nos 
sistemas algorítmicos, especialmente no 
que diz respeito à representatividade dos 
dados de treino usados, à correção de 
distorções nos conjuntos de dados , bem 
como aos próprios algoritmos, às normas 
relativas aos dados e à agregação;

4. Sublinha a importância de um 
quadro ético e regulamentar que inclua, em 
particular, disposições sobre a qualidade 
dos conjuntos de dados utilizados nos 
sistemas algorítmicos, especialmente no 
que diz respeito aos conjuntos de dados de 
elevada qualidade e, sempre que possível, 
imparciais, a fim de melhorar os 
resultados dos sistemas algorítmicos e 
aumentar a confiança e a aceitação dos 
consumidores;

Or. en

Alteração 36
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

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

4-A. Salienta que a segurança dos 
utilizadores, a segurança dos dados, a 
proteção dos dados pessoais e as 
preocupações de ordem ética 
determinarão a aceitação pública e a 
consequente penetração no mercado dos 
sistemas automatizados; realça que as 
autoridades públicas e as partes 
interessadas do setor privado terão de dar 
respostas credíveis a todas estas 
preocupações e demonstrar os benefícios 
ambientais, económicos, sociais e de 
segurança da IA a fim de ganhar a 
confiança dos cidadãos;

Or. en

Alteração 37
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Faz notar que um quadro de 
aspetos éticos da inteligência artificial, da 
robótica e de outras tecnologias deve 
prever, em particular, medidas e normas 
juridicamente vinculativas para evitar que 
os agentes privados e públicos envolvidos 
adotem práticas suscetíveis de 
comprometer os direitos e liberdades 
fundamentais, a fim de assegurar o mais 
elevado nível de proteção dos 
consumidores e garantir o 
desenvolvimento de aplicações fiáveis, 
éticas e tecnicamente sólidas no mercado 
único;

Or. en

Alteração 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

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

4-A. Sublinha a importância de os 
dados pessoais dos cidadãos europeus 
serem preferencialmente tratados na 
Europa;

Or. fr

Alteração 39
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Observa que a segurança e a 
privacidade dos dados serão 
acompanhadas de preocupações éticas no 
que respeita à definição dos dados a 
recolher, bem como à sua propriedade, 
partilha, armazenamento e finalidade; 
observa, além disso, que a ética 
desempenhará um papel fundamental na 
definição do quadro legislativo que 
regulará a utilização e a gestão desses 
dados;

Or. en

Alteração 40
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-C. Reitera os princípios europeus 
relativos à propriedade dos indivíduos 
sobre os seus próprios dados pessoais e ao 
consentimento explícito e informado 
necessário antes da utilização de dados 
pessoais, tal como consagrado no RGPD; 
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salienta que o consentimento implica que 
as pessoas compreendem para que fim os 
seus dados serão utilizados e que as 
entidades que utilizam dados pessoais em 
algoritmos têm a responsabilidade de 
garantir essa compreensão;

Or. en

Alteração 41
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada 
e em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os 
eventuais resultados dos sistemas 
algorítmicos, sobre como contactar um ser 
humano com poder de decisão e sobre o 
modo como as decisões do sistema podem 
ser verificadas, contestadas e corrigidas de 
forma significativa;

5. Considera que os consumidores têm 
o direito de ser informados de forma 
compreensível e acessível sobre a 
existência, o processo e a fundamentação 
dos sistemas algorítmicos, sobre como 
contactar um ser humano com poder de 
decisão e sobre o modo como as decisões 
do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa; considera que os 
consumidores também devem ser 
protegidos pelo direito de desconectar ou 
de limitar, sempre que possível, um 
sistema de IA através da personalização;

Or. en

Alteração 42
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os 

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência e a fundamentação dos 
sistemas algorítmicos, sobre como 
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eventuais resultados dos sistemas 
algorítmicos, sobre como contactar um ser 
humano com poder de decisão e sobre o 
modo como as decisões do sistema podem 
ser verificadas, contestadas e corrigidas de 
forma significativa;

contactar um ser humano com poder de 
decisão e sobre o modo como as decisões 
do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas;

Or. en

Alteração 43
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

5. Sublinha que a confiança dos 
consumidores é essencial para o 
desenvolvimento e implementação da 
inteligência artificial, da robótica e das 
tecnologias conexas, que podem 
comportar riscos inerentes quando se 
baseiam em algoritmos opacos e 
conjuntos de dados que contêm 
distorções; Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma precisa, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

Or. en

Alteração 44
Arba Kokalari
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Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa; salienta a importância da 
proporcionalidade na elaboração de um 
quadro de transparência para evitar 
encargos desnecessários para as PME que 
operam em setores de baixo risco e para 
proteger os direitos de propriedade 
intelectual;

Or. en

Alteração 45
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os 
eventuais resultados dos sistemas 
algorítmicos, sobre como contactar um ser 
humano com poder de decisão e sobre o 
modo como as decisões do sistema podem 
ser verificadas, contestadas e corrigidas de 
forma significativa;

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os 
resultados pretendidos e não pretendidos 
razoavelmente previsíveis dos sistemas 
algorítmicos, sobre como contactar um ser 
humano com poder de decisão e sobre o 
modo como as decisões do sistema podem 
ser verificadas, contestadas e corrigidas de 
forma significativa; entende que estas 
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informações não devem, todavia, pôr em 
perigo os segredos comerciais e outras 
vantagens competitivas;

Or. en

Alteração 46
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa; recorda que os seres 
humanos devem ter sempre a 
possibilidade de anular as decisões 
automatizadas que sejam definitivas e 
permanentes;

Or. en

Alteração 47
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
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em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, os objetivos ou a 
finalidade, o processo, a lógica subjacente, 
a fundamentação e os eventuais resultados 
e consequências para os consumidores
dos sistemas algorítmicos, sobre como 
contactar um ser humano com poder de 
decisão e sobre o modo como as decisões 
do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

Or. en

Alteração 48
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados, se assim o 
solicitarem em formato não digital, de 
forma adequada e em tempo útil, de forma 
imparcial, compreensível, normalizada e 
acessível sobre a existência, o processo, a 
lógica subjacente, a fundamentação e os 
eventuais resultados dos sistemas 
algorítmicos, sobre como contactar um ser 
humano com poder de decisão e sobre o 
modo como as decisões do sistema podem 
ser verificadas, contestadas e corrigidas de 
forma significativa;

Or. en

Alteração 49
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os 
eventuais resultados dos sistemas 
algorítmicos, sobre como contactar um ser 
humano com poder de decisão e sobre o 
modo como as decisões do sistema podem 
ser verificadas, contestadas e corrigidas de 
forma significativa;

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência dos sistemas 
algorítmicos, sobre como contactar um ser 
humano com poder de decisão e sobre o 
modo como as decisões do sistema podem 
ser verificadas, contestadas e corrigidas de 
forma significativa;

Or. en

Alteração 50
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma imparcial, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

5. Considera que os consumidores 
devem ser informados de forma adequada e 
em tempo útil, de forma precisa, 
compreensível, normalizada e acessível 
sobre a existência, o processo, a lógica 
subjacente, a fundamentação e os eventuais 
resultados dos sistemas algorítmicos, sobre 
como contactar um ser humano com poder 
de decisão e sobre o modo como as 
decisões do sistema podem ser verificadas, 
contestadas e corrigidas de forma 
significativa;

Or. en

Alteração 51
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini



AM\1205570PT.docx 31/78 PE652.393v01-00

PT

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de 
enfrentar eficazmente os desafios criados 
pelos sistemas algorítmicos e de assegurar 
que os consumidores estejam capacitados 
e devidamente protegidos; sublinha a 
necessidade de ir além dos princípios 
tradicionais de informação e divulgação 
sobre os quais o acervo relativo à proteção 
dos consumidores foi construído, uma vez 
que será necessário prever direitos 
reforçados para os consumidores e 
limitações claras no que respeita ao 
desenvolvimento e utilização dos sistemas 
algorítmicos para garantir que a 
tecnologia contribua para melhorar a vida 
dos consumidores e evolua de uma forma 
que respeite os direitos fundamentais e 
dos consumidores, assim como os valores 
europeus;

Or. en

Alteração 52
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta a necessidade de prestar 
especial atenção a situações que envolvam 
grupos mais vulneráveis, tais como 
crianças, pessoas com deficiência e outros 
grupos historicamente desfavorecidos ou 
em risco de exclusão, e a situações 
caracterizadas por assimetrias de poder 
ou de informação, como, por exemplo, 
entre empregadores e trabalhadores ou 
entre empresas e consumidores;

Or. en
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Alteração 53
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Considera absolutamente 
necessária uma abordagem de conceção 
que tenha em conta os valores a fim de 
permitir uma ampla aceitação social da 
IA por parte dos consumidores; considera 
que os valores éticos de equidade, 
exatidão, confidencialidade e 
transparência devem constituir a base da 
IA, o que, neste contexto, implica que as 
operações do sistema não podem gerar 
resultados injustamente tendenciosos;

Or. en

Alteração 54
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Entende que é necessário um 
quadro jurídico europeu para o sistema de 
classificação dos riscos e as obrigações 
jurídicas conexas a fim de garantir uma 
proteção uniforme dos consumidores 
europeus;

Or. en
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Alteração 55
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Considera que a explicabilidade é 
crucial para criar e manter a confiança 
dos utilizadores nos sistemas de IA e que 
tal exige que os processos sejam 
transparentes, as capacidades e a 
finalidade dos sistemas de IA abertamente 
comunicadas e as decisões explicáveis aos 
que são por elas afetados de forma direta 
e indireta; considera que os algoritmos de 
«caixa negra», que não fornecem essas 
informações, devem obrigatoriamente 
garantir que o sistema, no seu conjunto, 
respeita os direitos fundamentais;

Or. en

Alteração 56
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda a importância de garantir a 
disponibilidade de vias de recurso eficazes 
para os consumidores e insta os Estados-
Membros a assegurarem a existência de 
procedimentos acessíveis, económicos, 
independentes e eficazes para garantir uma 
análise imparcial de todas as alegações de 
violações dos direitos dos consumidores 
através do recurso a sistemas algorítmicos, 
quer imputáveis a intervenientes públicos, 
quer privados;

6. Recorda a importância de garantir a 
disponibilidade de vias de recurso eficazes 
para os consumidores e insta os Estados-
Membros a assegurarem a existência de 
procedimentos acessíveis, económicos, 
independentes e eficazes para garantir uma 
análise imparcial de todas as alegações de 
violações dos direitos dos consumidores 
através do recurso a sistemas algorítmicos, 
quer imputáveis a intervenientes públicos, 
quer privados; insta a que sejam 
disponibilizados, tanto em linha como 
fora de linha, mecanismos de resolução 
de litígios e de tutela coletiva aos 
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consumidores, grupos e entidades 
jurídicas que pretendam contestar a 
introdução ou a utilização continuada de 
um sistema suscetível de dar lugar a 
violações dos direitos dos consumidores, 
ou reparar uma violação desses direitos;

Or. en

Alteração 57
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda a importância de garantir a 
disponibilidade de vias de recurso eficazes 
para os consumidores e insta os Estados-
Membros a assegurarem a existência de 
procedimentos acessíveis, económicos, 
independentes e eficazes para garantir uma 
análise imparcial de todas as alegações de 
violações dos direitos dos consumidores 
através do recurso a sistemas algorítmicos, 
quer imputáveis a intervenientes públicos, 
quer privados;

6. Recorda a importância de garantir a 
disponibilidade de vias de recurso eficazes 
para os consumidores e insta os Estados-
Membros a assegurarem a existência de 
procedimentos acessíveis, económicos, 
independentes e eficazes para garantir uma 
análise imparcial de todas as alegações de 
violações dos direitos dos consumidores 
através do recurso a sistemas algorítmicos, 
quer imputáveis a intervenientes públicos, 
quer privados; insta os Estados-Membros 
a velar por que as organizações de 
consumidores disponham de fundos 
suficientes para ajudar os consumidores a 
exercerem o seu direito de recurso;

Or. en

Alteração 58
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Recorda a importância de garantir a 
disponibilidade de vias de recurso eficazes 

6. Recorda a importância de garantir a 
disponibilidade de vias de recurso eficazes 
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para os consumidores e insta os Estados-
Membros a assegurarem a existência de 
procedimentos acessíveis, económicos, 
independentes e eficazes para garantir uma 
análise imparcial de todas as alegações de 
violações dos direitos dos consumidores 
através do recurso a sistemas algorítmicos, 
quer imputáveis a intervenientes públicos, 
quer privados;

para os consumidores e insta os Estados-
Membros e as autoridades nacionais de 
fiscalização do mercado a assegurarem a 
existência de procedimentos e estruturas 
de avaliação acessíveis, económicos, 
independentes e eficazes para garantir uma 
análise humana imparcial de todas as 
alegações de violações dos direitos dos 
consumidores através do recurso a sistemas 
algorítmicos, quer imputáveis a 
intervenientes públicos, quer privados;

Or. en

Alteração 59
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os 
dados gerados – desde que não sejam 
pessoais – e o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a 
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

Suprimido

Or. fr

Alteração 60
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 

Suprimido
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desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os 
dados gerados – desde que não sejam 
pessoais – e o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

Or. en

Alteração 61
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os 
dados gerados – desde que não sejam 
pessoais – e o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a 
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

Suprimido

Or. en

Alteração 62
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
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desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os dados 
gerados – desde que não sejam pessoais – e 
o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a 
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, em conjunto com 
normas abertas em matéria de 
adjudicação e contratação pública, o 
código, os dados gerados – desde que não 
sejam pessoais – e o modelo treinado 
devem ser sistematicamente públicos, para 
permitir, designadamente, a transparência e 
a reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

Or. en

Alteração 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os dados 
gerados – desde que não sejam pessoais – e 
o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a 
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

7. Realça que, sempre que os fundos 
provenientes de fontes públicas
contribuam de forma significativa para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os dados 
gerados – desde que não sejam pessoais – e 
o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a 
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

Or. en
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Alteração 64
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os dados 
gerados – desde que não sejam pessoais – e 
o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a 
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os dados 
gerados – desde que não sejam pessoais – e 
o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para garantir a 
transparência e permitir a sua reutilização 
a fim de promover a inovação; salienta 
que, desta forma, é possível aproveitar 
plenamente o potencial do mercado único, 
evitando a fragmentação do mercado;

Or. en

Alteração 65
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os dados 
gerados – desde que não sejam pessoais – e 
o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a 
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os dados 
gerados – desde que não sejam pessoais – e 
o modelo treinado devem ser acessíveis, 
para permitir, designadamente, a 
transparência e a reutilização, maximizar a 
consecução do mercado único e evitar a 
fragmentação do mercado;

Or. en
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Alteração 66
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, o código, os dados 
gerados – desde que não sejam pessoais – e 
o modelo treinado devem ser 
sistematicamente públicos, para permitir, 
designadamente, a transparência e a 
reutilização, maximizar a consecução do 
mercado único e evitar a fragmentação do 
mercado;

7. Realça que, sempre que os fundos 
públicos contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico, os dados gerados –
desde que não sejam pessoais – e o modelo 
treinado devem ser sistematicamente 
públicos, para permitir, designadamente, a 
transparência e a reutilização, maximizar a 
consecução do mercado único e evitar a 
fragmentação do mercado;

Or. en

Alteração 67
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, 
Marion Walsmann, Pascal Arimont

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Recorda que é necessária uma 
análise do atual quadro jurídico da UE, 
incluindo o acervo em matéria de direito 
dos consumidores e a legislação relativa à 
proteção dos dados, bem como a relativa à 
responsabilidade decorrente dos produtos, 
à segurança dos produtos e à fiscalização 
do mercado, a fim de verificar se está apto 
a responder à emergência da IA e da 
tomada decisões automatizada e a 
assegurar um elevado nível de proteção 
dos consumidores;

Or. en
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Alteração 68
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Salienta que os conjuntos de dados 
e os processos que produzem a decisão do 
sistema de IA, incluindo os processos de 
recolha e rotulagem dos dados, bem como 
os algoritmos utilizados, devem ser 
documentados da melhor forma possível
para permitir a rastreabilidade e um 
aumento da transparência; realça que isto 
também se aplica às decisões tomadas 
pelo sistema de IA;

Or. en

Alteração 69
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Sublinha que a utilização 
crescente da inteligência artificial exige 
uma forte ênfase na segurança digital, 
uma vez que a grande quantidade de 
dados cria novos riscos de ciberataques; 
insta a Comissão a desenvolver 
orientações claras para que as empresas e 
os organismos públicos tomem as 
precauções necessárias quando utilizam a 
inteligência artificial;

Or. en
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Alteração 70
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Solicita à Comissão que emita 
regras vinculativas para que as empresas 
publiquem relatórios de transparência 
que incluam, nomeadamente, a 
existência, a funcionalidade, o processo, 
os critérios principais, a lógica 
subjacente, os conjuntos de dados 
utilizados e os possíveis resultados dos 
sistemas algorítmicos, bem como os 
esforços para identificar, prevenir e 
mitigar a discriminação nos sistemas 
algorítmicos em tempo útil, de forma 
imparcial, compreensível e acessível;

Or. en

Alteração 71
Evelyne Gebhardt, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Andreas Schieder, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Apela a uma aplicação uniforme 
do sistema de classificação dos riscos e 
das obrigações jurídicas conexas a fim de 
garantir condições de concorrência 
equitativas entre os Estados-Membros e 
evitar a fragmentação do mercado 
interno;

Or. en
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Alteração 72
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Realça que, sempre que fundos 
públicos europeus contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação de 
um sistema algorítmico de um consórcio 
que inclua uma empresa não europeia, o 
código e os dados não pessoais gerados 
devem ser sistematicamente públicos;

Or. fr

Alteração 73
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Sublinha que os conjuntos de 
dados utilizados pelos sistemas de IA 
(tanto para treino como para 
funcionamento) podem ser afetados pela 
inclusão de desvios históricos 
inadvertidos, bem como por lacunas e por 
modelos de governação deficientes; 
salienta que a manutenção de tais desvios 
pode dar origem a discriminação e 
preconceitos (in)diretos não intencionais 
contra determinados grupos ou pessoas, o 
que poderia agravar o preconceito e a 
marginalização; observa que a exploração 
intencional de preconceitos já existentes 
(entre os consumidores) e as práticas de 
concorrência desleal, tais como a 
homogeneização dos preços através de 
conluios ou da falta de transparência do 
mercado, também podem causar danos; 
salienta que, sempre que possível, o 
enviesamento identificável e 
discriminatório deve ser eliminado na fase 
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de recolha de dados; faz notar que a 
forma como os sistemas de IA são 
desenvolvidos (p. ex., a programação de 
algoritmos) também pode ser afetada por 
um enviesamento injusto; realça que tal 
pode ser combatido mediante a adoção de 
processos de supervisão para analisar e 
abordar a finalidade, os 
condicionalismos, os requisitos e as 
decisões do sistema de forma clara e 
transparente; observa que o recrutamento 
de pessoas oriundas de diferentes 
contextos deve ser incentivado;

Or. en

Alteração 74
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Realça que, sempre que fundos 
públicos não europeus contribuam para o 
desenvolvimento ou a implementação na 
Europa de um sistema algorítmico, o 
código e os dados não pessoais gerados 
devem ser sistematicamente públicos.

Or. fr

Alteração 75
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, 
Brando Benifei, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Considera que a IA, a IdC e outras 
tecnologias emergentes têm um potencial 
enorme para oferecer aos consumidores a 
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possibilidade de ter acesso a diversas 
comodidades em muitos aspetos das suas 
vidas, bem com a melhores produtos e 
serviços, e de beneficiar de uma melhor 
fiscalização do mercado, desde que 
continuem a aplicar-se todos os 
princípios, condições (incluindo a 
transparência e a auditabilidade) e 
regulamentos aplicáveis;

Or. en

Alteração 76
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Solicita a criação de um sistema de 
registo à escala da União para a 
inteligência artificial, a robótica e as 
tecnologias conexas, a fim de apoiar a 
aplicação uniforme e transparente da 
classificação dos riscos na União;

Or. en

Alteração 77
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos 
de análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 

8. Sublinha que é importante garantir 
que os interesses de todos os consumidores 
e grupos, incluindo os marginalizados e 
vulneráveis, sejam devidamente tidos em 
conta; recorda a importância de facultar 
formação aos consumidores e de os dotar 
de competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
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aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em 
matéria de proteção de dados e 
privacidade; recorda a importância de 
facultar formação aos consumidores e de 
os dotar de competências básicas, para que 
possam fazer face aos sistemas 
algorítmicos, a fim de os proteger contra os 
riscos potenciais e as violações dos seus 
direitos;

de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

Or. en

Alteração 78
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis, como 
as pessoas com deficiência, sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;
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Or. en

Alteração 79
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados, direitos de 
propriedade intelectual e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

Or. en

Alteração 80
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 8. Sublinha que é importante garantir 
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os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, sempre 
que possível através da utilização de 
interfaces de programação de aplicações 
(IPA), no pleno respeito da legislação da 
União em matéria de proteção de dados e 
privacidade; recorda a importância de 
facultar formação aos consumidores e de 
os dotar de competências básicas, para que 
possam fazer face aos sistemas 
algorítmicos, a fim de os proteger contra os 
riscos potenciais e as violações dos seus 
direitos;

Or. en

Alteração 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados ou em situações de 
vulnerabilidade sejam devidamente tidos 
em conta e representados em qualquer 
futuro quadro regulamentar; observa que, 
para efeitos de análise dos impactos dos 
sistemas algorítmicos nos consumidores, o 
acesso aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
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organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

Or. en

Alteração 82
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar dos aspetos éticos; observa 
que, para efeitos de análise dos impactos 
dos sistemas algorítmicos nos 
consumidores, o acesso aos dados deve ser 
alargado aos intervenientes adequados, 
nomeadamente aos investigadores 
independentes, aos meios de comunicação 
social e às organizações da sociedade civil, 
no pleno respeito da legislação da União 
em matéria de proteção de dados e 
privacidade; recorda a importância de 
facultar formação aos consumidores e de 
os dotar de competências básicas, para que 
possam fazer face aos sistemas 
algorítmicos, a fim de os proteger contra os 
riscos potenciais e as violações dos seus 
direitos;

Or. en
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Alteração 83
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar 
formação aos consumidores e de os dotar 
de competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de educar os
consumidores para estarem mais 
informados quando utilizam sistemas 
algorítmicos, a fim de os proteger contra os 
riscos potenciais e defender os seus 
direitos;

Or. en

Alteração 84
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
cidadãos europeus marginalizados e 
vulneráveis sejam devidamente tidos em 
conta e representados em qualquer futuro 
quadro regulamentar; observa que, para 
efeitos de análise dos impactos dos 
sistemas algorítmicos nos consumidores, o 
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aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

acesso aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente à 
investigação universitária ou científica, 
no pleno respeito da legislação da União 
em matéria de proteção de dados e 
privacidade; recorda a importância de 
facultar formação aos consumidores e de 
os dotar de competências básicas, para que 
possam fazer face aos sistemas 
algorítmicos, a fim de os proteger contra os 
riscos potenciais e as violações dos seus 
direitos;

Or. fr

Alteração 85
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Marion Walsmann, Pascal Arimont

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis
sejam devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

8. Sublinha que é importante garantir 
que os interesses dos consumidores em 
situações de vulnerabilidade sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados não pessoais poderia ser 
alargado, nomeadamente aos 
investigadores independentes, aos meios de 
comunicação social e às organizações da 
sociedade civil, no pleno respeito da 
legislação da União em matéria de 
proteção de dados e privacidade; recorda a 
importância de facultar formação aos 
consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

Or. en
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Alteração 86
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 8

Projeto de parecer Alteração

8. Sublinha que é importante garantir 
os interesses dos consumidores e que os 
grupos marginalizados e vulneráveis
sejam devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados e privacidade; 
recorda a importância de facultar formação 
aos consumidores e de os dotar de 
competências básicas, para que possam 
fazer face aos sistemas algorítmicos, a fim 
de os proteger contra os riscos potenciais e 
as violações dos seus direitos;

8. Sublinha que é importante garantir 
que os interesses dos consumidores sejam 
devidamente tidos em conta e 
representados em qualquer futuro quadro 
regulamentar; observa que, para efeitos de 
análise dos impactos dos sistemas 
algorítmicos nos consumidores, o acesso 
aos dados deve ser alargado aos 
intervenientes adequados, nomeadamente 
aos investigadores independentes, aos 
meios de comunicação social e às 
organizações da sociedade civil, no pleno 
respeito da legislação da União em matéria 
de proteção de dados, privacidade e 
segredo comercial; recorda a importância 
de facultar formação aos consumidores e 
de os dotar de competências digitais
básicas, para que possam fazer face aos 
sistemas algorítmicos, a fim de os proteger 
contra os riscos potenciais e as violações 
dos seus direitos;

Or. en

Alteração 87
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Considera que, quando se trate de 
colmatar as lacunas na aplicação prática 
de orientações éticas sobre os sistemas 
algorítmicos e as tecnologias conexas, 
modelos como o chamado modelo VCIO 
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(Values, Criteria, Indicators, Observables) 
devem ser estudados e avaliados em 
termos de adequação à finalidade; 
considera ainda que tais modelos para 
concretizar e aplicar os requisitos do 
sistema de IA, bem como para produzir 
etiquetas que permitam às empresas 
comunicar as propriedades éticas dos seus 
produtos de forma clara e uniforme 
através de uma matriz de risco 
normalizada, poderiam melhorar a 
literacia, a informação e a sensibilização 
dos consumidores;

Or. en

Alteração 88
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 8-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

8-A. Salienta a importância de garantir 
que os direitos coletivos das minorias 
nacionais e linguísticas sejam tidos em 
conta e representados em qualquer futuro 
quadro regulamentar, nomeadamente no 
que respeita às línguas regionais e 
minoritárias da União;

Or. en

Alteração 89
Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, Róża Thun und Hohenstein, Pascal 
Arimont

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta a importância da formação 
de profissionais altamente qualificados 
neste domínio e da garantia do

9. Salienta a importância da formação 
de profissionais altamente qualificados 
neste domínio, a necessidade de contar 
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reconhecimento mútuo dessas 
qualificações em toda a União;

com equipas diversificadas de 
desenvolvedores e engenheiros a 
trabalhar em colaboração com os 
principais intervenientes para evitar que 
os preconceitos culturais e de género 
sejam inadvertidamente incluídos nos 
algoritmos, sistemas e aplicações de IA e 
de garantir o reconhecimento mútuo 
dessas qualificações em toda a União;

Or. en

Alteração 90
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta a importância da formação 
de profissionais altamente qualificados 
neste domínio e da garantia do 
reconhecimento mútuo dessas 
qualificações em toda a União;

9. Salienta a importância da formação 
de profissionais altamente qualificados 
neste domínio e da garantia do 
reconhecimento mútuo dessas 
qualificações em toda a União; apoia a 
criação de programas de ensino e 
atividades de sensibilização do público 
para as implicações sociais, jurídicas e 
éticas da AI;

Or. en

Alteração 91
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta a importância da formação 
de profissionais altamente qualificados 
neste domínio e da garantia do 
reconhecimento mútuo dessas 

9. Salienta a importância da obtenção 
de um elevado nível de literacia digital 
generalizada e da formação de 
profissionais altamente qualificados neste 
domínio, bem como da garantia do 
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qualificações em toda a União; reconhecimento mútuo dessas 
qualificações em toda a União;

Or. en

Alteração 92
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 9

Projeto de parecer Alteração

9. Salienta a importância da formação 
de profissionais altamente qualificados 
neste domínio e da garantia do 
reconhecimento mútuo dessas 
qualificações em toda a União;

9. Salienta a importância da melhoria 
de competências e da formação de 
profissionais altamente qualificados neste 
domínio e da garantia do reconhecimento 
mútuo dessas qualificações em toda a 
União;

Or. en

Alteração 93
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Insta a Comissão a promover e 
financiar o desenvolvimento de 
inteligência artificial, robótica e 
tecnologias conexas centradas no ser 
humano que respondam aos desafios 
ambientais e climáticos e garantam a 
igualdade de acesso e o exercício dos 
direitos fundamentais através da 
utilização de incentivos fiscais, 
contratação pública ou outras medidas;

Or. en
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Alteração 94
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 9-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-A. Observa que aqueles que possuem 
ou exploram dados de entrada para 
sistemas de IA e deles beneficiam devem 
ser chamados a contribuir para o 
financiamento do desenvolvimento de 
programas de literacia em matéria de IA 
para os consumidores, uma vez que tal é 
do interesse da empresa e da sociedade no 
seu conjunto;

Or. en

Alteração 95
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Observa que, nos programas de 
literacia em matéria de IA, importa 
também prestar especial atenção às 
situações em que os sistemas de IA podem 
causar ou agravar impactos negativos 
devido a assimetrias de poder ou de 
informação, nomeadamente entre 
empregadores e trabalhadores, empresas e 
consumidores ou governos e cidadãos;

Or. en
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Alteração 96
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 9-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

9-B. Sublinha que a inteligência 
artificial e os sistemas algorítmicos devem 
ser conformes com a legislação, robustos, 
fiáveis e seguros em termos de conceção; 
insta a Comissão a assegurar que a 
abordagem regulamentar da União em 
matéria de sistemas algorítmicos inclua 
medidas adequadas para permitir que 
estes sistemas estejam sujeitos a controlo 
e supervisão independentes;

Or. en

Alteração 97
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi, Alessandra Basso

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma 
estrutura europeia de fiscalização do 
mercado para os sistemas algorítmicos 
incumbida de facultar orientações e de 
disponibilizar aconselhamento e 
conhecimentos técnicos especializados às 
autoridades dos Estados-Membros;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 98
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma 
estrutura europeia de fiscalização do 
mercado para os sistemas algorítmicos 
incumbida de facultar orientações e de 
disponibilizar aconselhamento e 
conhecimentos técnicos especializados às 
autoridades dos Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma estrutura 
europeia de fiscalização do mercado para 
os sistemas algorítmicos incumbida de 
facultar orientações e de disponibilizar 
aconselhamento e conhecimentos técnicos 
especializados às autoridades dos Estados-
Membros;

10. Insta à criação de uma estrutura 
europeia de fiscalização do mercado para 
os sistemas algorítmicos no âmbito de uma 
Agência Europeia da Inteligência 
Artificial, proposta pelo Parlamento na 
sua resolução de 16 de fevereiro de 20171-

A, incumbida de facultar orientações e de 
disponibilizar aconselhamento e 
conhecimentos técnicos especializados às 
autoridades dos Estados-Membros, 
acompanhar a aplicação da legislação 
pertinente da UE, resolver eventuais 
problemas em matéria de proteção dos 
consumidores, definir normas de boas 
práticas e, se for caso disso, formular 
recomendações de medidas de regulação;

__________________
1-A Resolução do Parlamento Europeu, de 16 de 
fevereiro de 2017, que contém recomendações à 
Comissão sobre disposições de Direito Civil sobre 
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Robótica (2015/2103(INL)).

Or. en

Alteração 100
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma estrutura 
europeia de fiscalização do mercado para 
os sistemas algorítmicos incumbida de 
facultar orientações e de disponibilizar 
aconselhamento e conhecimentos técnicos 
especializados às autoridades dos Estados-
Membros;

10. Insta a União a ponderar a criação 
de uma estrutura europeia de fiscalização 
do mercado para os sistemas algorítmicos 
incumbida de facultar orientações e de 
disponibilizar aconselhamento e 
conhecimentos técnicos especializados às 
autoridades dos Estados-Membros; insta 
ainda a que esta estrutura disponha de 
aconselhamento adequado por parte de 
organizações das partes interessadas 
(como as organizações de defesa do 
consumidor), de modo a garantir uma 
ampla representação dos consumidores;

Or. en

Alteração 101
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma estrutura 
europeia de fiscalização do mercado para 
os sistemas algorítmicos incumbida de 
facultar orientações e de disponibilizar 
aconselhamento e conhecimentos técnicos 
especializados às autoridades dos Estados-

10. Insta a Comissão a criar uma 
estrutura europeia de fiscalização do 
mercado para os sistemas algorítmicos 
incumbida de facultar orientações e de 
disponibilizar aconselhamento e 
conhecimentos técnicos especializados às 
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Membros; autoridades dos Estados-Membros; 
considera que, devido ao impacto 
desproporcionado dos sistemas 
algorítmicos para as mulheres e as 
minorias, os níveis de decisão de tal 
estrutura devem ser diversificados e 
equilibrados em termos de género;

Or. en

Alteração 102
Christel Schaldemose, Leszek Miller, Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, 
Sándor Rónai, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma estrutura 
europeia de fiscalização do mercado para 
os sistemas algorítmicos incumbida de 
facultar orientações e de disponibilizar 
aconselhamento e conhecimentos técnicos 
especializados às autoridades dos Estados-
Membros;

10. Insta a União a criar uma estrutura 
europeia de fiscalização do mercado para 
os sistemas algorítmicos incumbida de 
facultar orientações e de disponibilizar 
aconselhamento e conhecimentos técnicos 
especializados às autoridades dos Estados-
Membros; frisa que os Estados-Membros 
devem desenvolver estratégias de gestão 
dos riscos para a IA no contexto das suas 
estratégias nacionais de fiscalização do 
mercado;

Or. en

Alteração 103
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma 
estrutura europeia de fiscalização do 
mercado para os sistemas algorítmicos 
incumbida de facultar orientações e de 

10. Insta a Comissão a promover o 
intercâmbio de informações relacionadas 
com os sistemas algorítmicos entre as 
autoridades de fiscalização do mercado e a 
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disponibilizar aconselhamento e 
conhecimentos técnicos especializados às 
autoridades dos Estados-Membros;

apoiar o desenvolvimento de um 
entendimento comum no mercado único, 
mediante a emissão de orientações e a 
disponibilização de aconselhamento e 
conhecimentos técnicos especializados às 
autoridades dos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 104
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma estrutura 
europeia de fiscalização do mercado para 
os sistemas algorítmicos incumbida de 
facultar orientações e de disponibilizar 
aconselhamento e conhecimentos técnicos 
especializados às autoridades dos Estados-
Membros;

10. Insta a União a criar uma estrutura 
europeia de fiscalização do mercado, 
constituída por autoridades nacionais de 
fiscalização do mercado, incumbida de 
facultar orientações e de disponibilizar 
aconselhamento e conhecimentos técnicos 
especializados às autoridades dos Estados-
Membros;

Or. en

Alteração 105
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 10

Projeto de parecer Alteração

10. Insta a União a criar uma 
estrutura europeia de fiscalização do 
mercado para os sistemas algorítmicos 
incumbida de facultar orientações e de 
disponibilizar aconselhamento e 
conhecimentos técnicos especializados às 
autoridades dos Estados-Membros;

10. Insta a que sejam utilizados os 
organismos existentes, a nível da União 
ou dos Estados-Membros, para realizar a
fiscalização do mercado para os sistemas 
algorítmicos, mediante a emissão de
orientações e a disponibilização de
aconselhamento e conhecimentos técnicos 
especializados às autoridades dos Estados 
Membros;
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Or. en

Alteração 106
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 10-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

10-A. Insta a Comissão e as autoridades 
dos Estados-Membros a lutarem contra a 
evasão fiscal e os abusos de posição 
dominante de empresas não europeias que 
operam na Europa no mercado dos 
sistemas algorítmicos;

Or. fr

Alteração 107
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja 
plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Direito da União; convida 
a Comissão a ponderar se devem ser 
atribuídas às autoridades de fiscalização 
do mercado prerrogativas adicionais nesta 
matéria;

11. Observa queno que respeita às 
aplicações de alto risco, é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja 
plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado designadas pelos 
Estados-Membros, respeitando, ao mesmo 
tempo, o Direito da União;

Or. en

Alteração 108
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder



PE652.393v01-00 62/78 AM\1205570PT.docx

PT

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja 
plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Direito da União; convida 
a Comissão a ponderar se devem ser 
atribuídas às autoridades de fiscalização do 
mercado prerrogativas adicionais nesta 
matéria;

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados ou 
produzidos pela inteligência artificial, 
pela robótica e pelas tecnologias conexas
seja plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Direito da União; observa 
ainda que tais elementos devem ser 
preservados por aqueles que intervêm nas 
diferentes etapas do desenvolvimento dos 
sistemas algorítmicos e em proporção da 
sua responsabilidade, nomeadamente 
através das tecnologias de registo 
distribuído, como a cadeia de blocos; 
convida a Comissão a ponderar se devem 
ser atribuídas às autoridades de fiscalização 
do mercado prerrogativas adicionais nesta 
matéria;

Or. en

Alteração 109
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja 
plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Direito da União; convida 
a Comissão a ponderar se devem ser 
atribuídas às autoridades de fiscalização do 
mercado prerrogativas adicionais nesta 
matéria;

11. Observa que a documentação 
relativa aos programas informáticos, aos 
algoritmos e aos conjuntos de dados deve 
ser explicável e acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado na máxima 
medida do possível, em conformidade com
o Direito da União e, em particular, com 
um futuro quadro regulamentar dos 
aspetos éticos; convida a Comissão a 
ponderar se devem ser atribuídas às 
autoridades de fiscalização do mercado 
prerrogativas adicionais nesta matéria; 
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considera que poderá ser necessário 
proceder a uma análise da atual 
legislação em matéria de fiscalização do 
mercado para evitar a sua obsolescência e 
garantir que responde de forma ética à 
emergência da inteligência artificial, da 
robótica e das tecnologias conexas;

Or. en

Alteração 110
Maria da Graça Carvalho, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann, 
Pascal Arimont

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja 
plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Direito da União; convida
a Comissão a ponderar se devem ser 
atribuídas às autoridades de fiscalização do 
mercado prerrogativas adicionais nesta 
matéria;

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja 
explicável às autoridades de fiscalização do 
mercado, respeitando, ao mesmo tempo, o 
Direito da União; convida a Comissão a 
ponderar se devem ser atribuídas às 
autoridades de fiscalização do mercado 
prerrogativas adicionais nesta matéria;

Or. en

Alteração 111
Dita Charanzová, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja 
plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Direito da União; convida 

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja acessível 
às autoridades de fiscalização do mercado, 
respeitando, ao mesmo tempo, o Direito da 
União e os segredos comerciais; convida a 
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a Comissão a ponderar se devem ser 
atribuídas às autoridades de fiscalização do 
mercado prerrogativas adicionais nesta 
matéria;

Comissão a ponderar se devem ser 
atribuídas às autoridades de fiscalização do 
mercado prerrogativas adicionais nesta 
matéria;

Or. en

Alteração 112
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 11

Projeto de parecer Alteração

11. Observa que é essencial que a 
documentação relativa aos programas 
informáticos, aos algoritmos e aos 
conjuntos de dados utilizados seja 
plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Direito da União; convida 
a Comissão a ponderar se devem ser 
atribuídas às autoridades de fiscalização do 
mercado prerrogativas adicionais nesta 
matéria;

11. Observa que é essencial que a 
documentação sobre a avaliação dos 
riscos, a documentação relativa aos 
programas informáticos, aos algoritmos e 
aos conjuntos de dados utilizados seja 
plenamente acessível às autoridades de 
fiscalização do mercado, respeitando, ao 
mesmo tempo, o Direito da União; observa 
que devem ser atribuídas às autoridades de 
fiscalização do mercado prerrogativas 
adicionais nesta matéria;

Or. en

Alteração 113
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini, 
Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Solicita que cada Estado-Membro 
designe uma autoridade nacional 
competente para controlar a aplicação das 

12. Solicita que cada Estado-Membro 
designe e disponibilize fundos suficientes 
para uma autoridade nacional competente 
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disposições; para controlar a aplicação das disposições 
relacionadas com os sistemas 
algorítmicos;

Or. en

Alteração 114
Clara Ponsatí Obiols

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Solicita que cada Estado-Membro 
designe uma autoridade nacional 
competente para controlar a aplicação das 
disposições;

12. Solicita que cada Estado-Membro 
designe uma autoridade nacional 
competente ou várias autoridades 
regionais competentes para controlar a 
aplicação das disposições;

Or. en

Alteração 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Solicita que cada Estado-Membro 
designe uma autoridade nacional 
competente para controlar a aplicação das 
disposições;

12. Solicita que cada Estado-Membro 
designe uma autoridade nacional 
competente para controlar a aplicação das 
disposições relacionadas com os 
algoritmos;

Or. en
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Alteração 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Brando Benifei, Andreas 
Schieder

Projeto de parecer
N.º 12

Projeto de parecer Alteração

12. Solicita que cada Estado-Membro 
designe uma autoridade nacional 
competente para controlar a aplicação das 
disposições;

12. Solicita que cada Estado-Membro 
designe um organismo nacional de 
aplicação competente para controlar a 
aplicação das disposições;

Or. en

Alteração 117
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 12-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

12-A. Sublinha a necessidade de as 
autoridades porem termo às práticas 
maciças e sistemáticas de criação de 
perfis ou de rastreamento dos 
consumidores, organizadas por alguns 
agentes da indústria publicitária na 
Internet ou nos telemóveis; observa que 
estas ferramentas recolhem dados muito 
sensíveis de comportamento, de interesses 
ou de saúde, mesmo de menores, que são 
depois utilizados por terceiros; lamenta 
que a falta de fiscalização por parte das 
autoridades reforce o poder de mercado 
de agentes menos éticos e dissuada alguns 
agentes de proporem soluções mais éticas 
e mais favoráveis aos consumidores;

Or. fr
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Alteração 118
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado 
interno, para decidir, por maioria 
qualificada e escrutínio secreto, em caso 
de decisões divergentes sobre sistemas 
algorítmicos utilizados em mais do que 
um Estado-Membro, bem como a pedido 
da maioria das autoridades nacionais;

Suprimido

Or. fr

Alteração 119
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado
interno, para decidir, por maioria 
qualificada e escrutínio secreto, em caso 
de decisões divergentes sobre sistemas 
algorítmicos utilizados em mais do que 
um Estado-Membro, bem como a pedido 
da maioria das autoridades nacionais;

Suprimido

Or. en

Alteração 120
Arba Kokalari
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Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e
evitar a fragmentação do mercado interno, 
para decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado-
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais;

13. Insta a Comissão a velar por que a 
legislação da União relativa aos sistemas 
algorítmicos seja aplicada em todos os 
Estados-Membros, a fim de evitar a 
fragmentação do mercado interno;

Or. en

Alteração 121
Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado interno, 
para decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado-
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais;

13. Apela a uma cooperação reforçada 
e eficaz dos organismos nacionais de
fiscalização no que respeita aos sistemas 
algorítmicos em toda a União, bem como 
ao desenvolvimento de estratégias 
harmonizadas de gestão dos riscos em 
matéria de inteligência artificial, a fim de
garantir condições de concorrência 
equitativas e evitar a fragmentação do 
mercado interno;

Or. en

Alteração 122
Maria da Graça Carvalho, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Marion Walsmann

Projeto de parecer
N.º 13
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Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado interno, 
para decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado 
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais;

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado interno;

Or. en

Alteração 123
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado interno, 
para decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado 
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais;

13. Apela a uma forte coordenação 
das autoridades dos Estados-Membros, 
por exemplo através de instrumentos 
como um comité europeu de fiscalização 
do mercado para sistemas algorítmicos, 
para garantir condições de concorrência 
equitativas e evitar a fragmentação do 
mercado interno;

Or. en

Alteração 124
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 13
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Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado interno, 
para decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado-
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais;

13. Apela à criação de um comité 
consultivo europeu de fiscalização do 
mercado para sistemas algorítmicos, 
composto por representantes das 
autoridades nacionais competentes, da 
Comissão e das agências pertinentes da 
UE, como a ENISA, para contribuir para 
o estabelecimento de condições de 
concorrência equitativas e evitar a 
fragmentação do mercado interno, 
mediante a emissão de orientações e 
recomendações às autoridades dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 125
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Andreas Schieder, Maria Grapini, 
Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Brando Benifei

Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado interno, 
para decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado-
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais;

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos no âmbito de uma 
Agência Europeia da Inteligência 
Artificial, para garantir condições de 
concorrência equitativas e evitar a 
fragmentação do mercado interno, para 
decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado-
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais;

Or. en

Alteração 126
Clara Ponsatí Obiols
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Projeto de parecer
N.º 13

Projeto de parecer Alteração

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado interno, 
para decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado-
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais;

13. Apela à criação de um comité 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos, para garantir 
condições de concorrência equitativas e 
evitar a fragmentação do mercado interno, 
para decidir, por maioria qualificada e 
escrutínio secreto, em caso de decisões 
divergentes sobre sistemas algorítmicos 
utilizados em mais do que um Estado-
Membro, bem como a pedido da maioria 
das autoridades nacionais ou regionais;

Or. en

Alteração 127
Evžen Tošenovský

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Reconhece os valiosos contributos 
dados pelo grupo de peritos de alto nível 
sobre a inteligência artificial, em 
particular as «Orientações éticas para 
uma inteligência artificial de confiança»; 
propõe que este grupo, composto por 
representantes do meio académico, da 
sociedade civil e da indústria, bem como 
da Aliança Europeia de IA, possa 
proporcionar conhecimentos 
especializados ao comité consultivo 
europeu de fiscalização do mercado para 
sistemas algorítmicos;

Or. en

Alteração 128
Evelyne Gebhardt, Marc Angel, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, Andreas Schieder, 
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Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Considera que uma certificação 
europeia de conformidade ética deve ser 
concebida de forma a informar os 
consumidores sobre o nível de risco de um 
produto ou serviço com uma componente 
algorítmica, bem como sobre a sua 
fiabilidade à luz dos princípios éticos e de 
todos os outros requisitos baseados na 
legislação pertinente da União;

Or. en

Alteração 129
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Evelyne 
Gebhardt, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Sándor Rónai, Brando Benifei, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-A. Salienta a necessidade de reforçar 
as autoridades nacionais de fiscalização 
do mercado em termos de capacidades, 
aptidões e competências em matéria de 
IA, IdC e outras tecnologias conexas, bem 
como de conhecimentos sobre os seus 
riscos específicos;

Or. en

Alteração 130
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 13-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

13-A. Exige uma atualização do direito 
europeu em matéria de concorrência e de 
contratos públicos para promover a 
emergência de intervenientes de projeção 
mundial sediados na Europa;

Or. fr

Alteração 131
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 13-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-B. Apela à adoção de medidas 
destinadas a incentivar as empresas 
globais a relocalizarem parte do emprego, 
da investigação e dos seus sistemas e 
produtos digitais para a Europa, se 
quiserem beneficiar de um acesso total ao 
mercado europeu;

Or. fr

Alteração 132
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Alessandra Basso, Marco Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 13-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

13-C. Apela ao respeito das preferências 
europeias e nacionais, para o 
desenvolvimento dos territórios europeus 
e do emprego no setor da inteligência 
artificial e da robótica; sublinha a 
importância de impedir a aquisição de 
controlo de empresas estratégicas por 
intervenientes não europeus;



PE652.393v01-00 74/78 AM\1205570PT.docx

PT

Or. fr

Alteração 133
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
Título intercalar 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

Igualdade e não discriminação

Or. en

Alteração 134
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 13-D (novo) (após o título intercalar 5-A novo)

Projeto de parecer Alteração

13-D. Salienta a necessidade de 
assegurar o respeito igualitário do valor 
moral e da dignidade de todos os seres 
humanos. Tal vai além da não 
discriminação, que tolera o 
estabelecimento de distinções entre 
situações diferentes com base em 
justificações objetivas. Num contexto de 
IA, a igualdade implica que as operações 
do sistema não podem gerar resultados 
injustamente tendenciosos (p. ex., os 
dados utilizados para treinar os sistemas 
de IA devem ser o mais inclusivos 
possível, representando diferentes grupos 
da população); apela à proteção adequada 
das pessoas e dos grupos potencialmente 
vulneráveis, como os trabalhadores, as 
mulheres, as pessoas com deficiência, as 
minorias étnicas, os idosos, as crianças, 
os consumidores, ou outras pessoas em 
risco de exclusão;

Or. en
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Alteração 135
Kateřina Konečná

Projeto de parecer
N.º 13-E (novo) (após o título intercalar 5-A novo)

Projeto de parecer Alteração

13-E. Observa que, nos domínios das 
relações entre as empresas e os 
consumidores, em especial, os sistemas 
devem centrar-se no utilizador e ser 
concebidos por forma a permitir que todas 
as pessoas utilizem os produtos ou 
serviços de IA, independentemente da sua 
idade, do seu género, das suas 
capacidades ou das suas características. A 
possibilidade de acesso a esta tecnologia 
por parte das pessoas com deficiência, 
presentes em todos os grupos da 
sociedade, reveste-se de especial 
importância. Os sistemas de IA não devem 
seguir uma abordagem única para todos 
os casos e devem tomar em consideração 
os princípios de conceção universal, que 
visam abranger a maior variedade 
possível de utilizadores, respeitando as 
normas de acessibilidade pertinentes. 
Possibilitar-se-á, assim, um acesso 
equitativo e uma participação ativa de 
todas as pessoas em atividades humanas 
já existentes ou emergentes que utilizam 
computadores, nomeadamente em 
tecnologias de apoio;

Or. en
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Alteração 136
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 14-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

14-A. Os princípios e objetivos principais 
da proposta são:

1. Um verdadeiro mercado único digital 
exige uma harmonização plena por meio 
de um regulamento.

2. No caso dos sistemas algorítmicos 
considerados de maior risco, são 
essenciais as salvaguardas aplicáveis 
horizontalmente, independentemente das 
regras setoriais específicas.

3. O regulamento horizontal deve basear-
se no quadro europeu dos direitos dos 
utilizadores e dos consumidores e garantir 
a sua aplicação, nomeadamente a 
proteção da privacidade, a não 
discriminação, a dignidade, a equidade, a 
liberdade de expressão e o direito de 
recurso efetivo.

Or. en

Alteração 137
Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Anna Cavazzini

Projeto de parecer
N.º 14-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

14-B. A determinação do risco dos 
sistemas algorítmicos num futuro 
regulamento horizontal sobre a 
inteligência artificial deve basear-se 
numa combinação da gravidade dos 
danos potenciais e da probabilidade da 
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sua ocorrência. O aumento do risco 
potencial de um sistema algorítmico deve 
ser acompanhado de um maior grau de 
intervenção regulamentar. No caso dos 
sistemas algorítmicos da categoria de 
risco mais baixo, não devem ser aplicadas 
outras obrigações jurídicas. Deve ser 
utilizado um conjunto pré-definido de 
critérios para definir o risco potencial de 
uma aplicação ou um âmbito de 
aplicação. Estes critérios devem incluir:

1. A qualidade e integridade dos dados 
recolhidos e tratados;

2. A intensidade da eventual violação dos 
direitos, tendo em conta:

a) a dimensão dos danos potenciais 
causados;

b) o número de pessoas afetadas;

c) o somatório dos danos potenciais, dado 
que podem existir, por um lado, casos 
individuais particularmente intensos de 
violação de direitos e, por outro, violações 
menores de direitos particularmente 
frequentes, cujo somatório tem, no 
entanto, relevância social.

3. O impacto nos direitos e liberdades 
fundamentais;

4. O impacto na sociedade e no ambiente, 
designadamente:

a) os danos materiais/monetários e os 
efeitos no bem-estar dos indivíduos ou 
grupos, por exemplo na atribuição de 
recursos ou no acesso aos mercados;

b) as implicações sociais, como as 
dimensões social, psicológica, cultural e 
económica;

c) a relevância sistémica para o 
funcionamento da sociedade e da 
democracia, como as eleições, a formação 
da opinião pública ou a criação de 
infraestruturas socialmente úteis;

d) o impacto na sustentabilidade 
ambiental, nomeadamente o seu consumo 
de energia, a utilização de matérias-
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primas ou os efeitos sobre o clima.

5. A probabilidade de ocorrência de 
danos, designadamente:

a) o papel do algoritmo na tomada de 
decisão;

b) a dependência das pessoas afetadas, 
por exemplo os serviços do setor privado 
em ambientes competitivos versus os 
serviços públicos prestados pelo Estado ou 
os serviços prestados por uma empresa 
dominante no mercado;

c) a reversibilidade das consequências de 
uma decisão.

Or. en
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