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Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9 a) Докато е от съществено 

значение Програмата да даде 

възможност за създаване на 

екосистема, която да може да 

привлече европейски инвестиции, 

създаващи добавена стойност за 

обществеността, дружествата и 

публичните администрации в Съюза, 

и да повиши капацитета и уменията 

в областта на цифровите 

технологии, също толкова важно е да 

се поддържа традиционна и 

хуманистична култура. 

Прекомерната употреба на 

технологично и цифрово оборудване 

може да доведе до изчерпване на 

психо-релационните умения, особено 

при младите хора по време на 

развитието, както и до недоспиване, 

заседнал начин на живот и 

пристрастяване към цифровите 

технологии. 

Or. en 



 

AM\1171603BG.docx  PE631.578v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7.12.2018 A8-0408/203 
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Дарио Тамбурано, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0408/2018 
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Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021 – 2027 г. 

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Приложение I – част 2 – параграф 2 - точка 3 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3 a. Приемането на мерки с цел 

анализ на данните за 

психологическия, възприятиен, 

социален и поведенчески ефект по 

отношение на активните и пасивни 

потребители във връзка с 

разпространението на изкуствения 

интелект, повсеместната 

свързаност и наличието на 

киберфизически системи (роботи) в 

ежедневието на потребителите, 

особено подрастващите. 
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Предложение за регламент 

Приложение I – част 5 – подчаст I – точка 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Образование и култура: 

Предоставяне на творците и на 

творческата индустрия в Европа достъп 

до най-новите цифрови технологии от 

ИИ до авангардни изчислителни 

системи. Използване на европейското 

културно наследство като фактор за 

насърчаване на културното 

многообразие, социалното сближаване и 

европейското гражданство. 

Подпомагане на навлизането на 

цифровите технологии в областта на 

образованието. 

5. Образование и култура: 

Предоставяне на творците и на 

творческата индустрия в Европа 

ефективен достъп до най-новите 

цифрови технологии от ИИ до 

авангардни изчислителни системи; 

Използване на европейското 

материално и нематериално културно 

наследство като фактор за насърчаване 

на културното многообразие, свободата 

на изразяване, социалното сближаване 

и европейското гражданство; 

съхранение и разпространение на 

европейското материално и 

нематериално културно наследство 

посредством цифровизация и други 

инициативи, които вземат предвид 

най-новите цифрови технологии, 

например добавената реалност; 
подпомагане на навлизането на 

цифровите технологии в областта на 

образованието и тяхното използване в 

училищата, които трябва да бъдат 

подходящо оборудвани и да 

разполагат с необходимата 

инфраструктура, като се започне от 

широколентови мрежи с голям 

капацитет и с връзка със скорост 

най-малко100Mbps; да се върви в крак 

с цифровата трансформация, като 

същевременно се насърчава 

образованието по класическите и 
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хуманитарните предмети, за да се 

постигне баланс между опасностите 

от цифровата зависимост и 

изчерпването на психо-релационните 

умения, естественото възприемане на 

време-пространството, особено при 

подрастващите. 
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Предложение за регламент 

Приложение I – част 5 – подчаст I – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Освен това ще бъде подкрепен набор от 

помощни дейности за цифровия единен 

пазар, който ще включва паневропейска 

мрежа от центрове за по-безопасен 

интернет, за да се насърчи цифровата 

грамотност и да се повиши 

осведомеността сред непълнолетните 

лица, родителите и преподавателите във 

връзка с рисковете, с които 

непълнолетните лица могат да се 

сблъскат онлайн, и начините те да бъдат 

защитени, както и за борба с 

разпространението на онлайн 

материали, показващи сексуално 

насилие над деца; мерки, насочени към 

борба с разпространението на умишлена 

дезинформация; обсерватория на ЕС за 

икономиката на цифровите платформи, 

както и проучвания и дейности за 

популяризиране. 

Освен това ще бъде подкрепен набор от 

помощни дейности за цифровия единен 

пазар, който ще включва паневропейска 

мрежа от центрове за по-безопасен 

интернет, за да се насърчи медийната и 

цифровата грамотност и да се повиши 

осведомеността сред непълнолетните 

лица от ранна възраст, родителите и 

преподавателите във връзка със 

значението на защитата на данните 

онлайн и рисковете, с които 

непълнолетните лица могат да се 

сблъскат онлайн, и начините те да бъдат 

защитени, както и за борба с 

разпространението на онлайн 

материали, показващи сексуално 

насилие над деца; мерки, насочени към 

избягване на цифровото 

пристрастяване и борба с 

разпространението на умишлена 

дезинформация и манипулирането 

онлайн; обсерватория на ЕС за 

икономиката на цифровите платформи, 

както и проучвания и дейности за 

популяризиране. 

Or. en 

 


