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 A8-0408/202 

Pozměňovací návrh  202 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 

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

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) Jakkoli je nezbytné, aby program 

umožnil vytvoření ekosystému, který bude 

schopen přilákat evropské investice 

vytvářející přidanou hodnotu pro 

veřejnost, podniky a orgány veřejné 

správy v Unii a posílit digitální kapacity a 

dovednosti, je také klíčové, aby 

podporoval tradiční a humanistickou 

kulturu. Nadměrné používání 

technologických a digitálních zařízení 

může vést k narušení psychosociálních 

dovedností, zejména u mladých lidí ve 

vývojové fázi, k nedostatku spánku, 

sedavému způsobu života a digitální 

závislosti. 

Or. en 
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 A8-0408/203 

Pozměňovací návrh  203 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 

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

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 2 – odst. 2 – bod 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Přijetí opatření k analýze údajů 

týkajících se psychologických, 

percepčních, sociálních a behaviorálních 

účinků na aktivní a pasivní uživatele 

vyplývajících z šíření umělé inteligence, 

plošných propojení a všudypřítomné 

přítomnosti kybernetických fyzických 

systémů (robotů) v životě uživatelů, a 

zejména uživatelů ve vývojové fázi. 

Or. en 
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 A8-0408/204 

Pozměňovací návrh  204 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 

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

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 5 – podčást I – bod 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Vzdělávání a kultura: Poskytnout 

evropským tvůrcům a kreativnímu odvětví 

přístup k nejnovějším digitálním 

technologiím, od umělé inteligence po 

vyspělou výpočetní techniku. Využít 

evropské kulturní dědictví k podpoře 

kulturní rozmanitosti, sociální soudržnosti 

a evropského občanství. Podporovat 

zavádění digitálních technologií ve 

vzdělávání. 

5. Vzdělávání a kultura: Poskytnout 

evropským tvůrcům a kreativnímu odvětví 

účinný přístup k nejnovějším digitálním 

technologiím, od umělé inteligence po 

vyspělou výpočetní techniku. Využít 

evropské hmotné a nehmotné kulturní 

dědictví k podpoře kulturní rozmanitosti, 

svobody projevu, sociální soudržnosti a 

evropského občanství; zachovat a šířit 

hmotné a nehmotné evropské kulturní 

dědictví prostřednictvím digitalizace a 

dalších iniciativ, které zohledňují 

nejnovější digitální technologie, jako je 

rozšířená realita; podporovat zavádění 

digitálních technologií ve vzdělávání a 

jejich využívání ve školách, které musí být 

vhodně vybaveny a mít potřebnou 

infrastrukturu, počínaje 

vysokokapacitními širokopásmovými 

sítěmi s rychlostí připojení nejméně 

100 Mbps; držet krok s digitální 

transformací a zároveň podporovat 

vzdělávání v klasických a humanitních 

předmětech, aby se vyvážila nebezpečí 

digitální závislosti a narušení 

psychosociálních dovedností, podporovat 

přirozené vnímání prostoru a času, a to 

zejména ve fázi vývoje. 

Or. en 
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 A8-0408/205 

Pozměňovací návrh  205 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Zavedení programu Digitální Evropa na období 2021–2027 

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

 

Návrh nařízení 

Příloha I – část 5 – podčást I – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kromě toho budou podporovány 

doplňkové aktivity zaměřené na jednotný 

digitální trh, včetně celoevropské sítě 

center pro bezpečnější internet, jež se 

věnují zvyšování počítačové gramotnosti a 

informovanosti nezletilých, rodičů a učitelů 

o rizicích, jimž jsou nezletilí vystavováni 

online, a o způsobech, jak je chránit, a o 

zastavení šíření dětské pornografie na 

internetu; opatření zaměřená na boj proti 

záměrnému šíření dezinformací; evropské 

středisko pro sledování ekonomiky 

digitálních platforem a dále studie a 

informační činnost. 

Kromě toho budou podporovány 

doplňkové aktivity zaměřené na jednotný 

digitální trh, včetně celoevropské sítě 

center pro bezpečnější internet, jež se 

věnují zvyšování mediální a počítačové 

gramotnosti a informovanosti nezletilých 

od raného věku, rodičů a učitelů o 

důležitosti ochrany osobních údajů na 

internetu a o rizicích, jimž jsou nezletilí 

vystavováni online, a o způsobech, jak je 

chránit, a o zastavení šíření dětské 

pornografie na internetu; opatření 

zaměřená na prevenci digitální závislosti a 

boj proti záměrnému šíření dezinformací a 

manipulaci po internetu; evropské 

středisko pro sledování ekonomiky 

digitálních platforem a dále studie a 

informační činnost. 

Or. en 

 


