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Angelika Mlinar 

Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Μολονότι είναι σημαντικό για το 

πρόγραμμα να επιτρέψει τη δημιουργία 

ενός οικοσυστήματος που μπορεί να 

προσελκύσει ευρωπαϊκές επενδύσεις οι 

οποίες παράγουν προστιθέμενη αξία για 

το κοινό, τις εταιρείες και τις δημόσιες 

διοικήσεις στην Ένωση και να βελτιώσει 

τις ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, 

είναι εξίσου σημαντικό να καλλιεργείται 

μια παραδοσιακή και ανθρωπιστική 

νοοτροπία. Η υπέρμετρη χρήση 

τεχνολογικού και ψηφιακού εξοπλισμού 

μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση των 

ψυχοσχεσιακών δεξιοτήτων, ιδίως σε 

νέους σε ηλικία ανάπτυξης, και σε 

έλλειψη ύπνου, καθιστικό τρόπο ζωής και 

ψηφιακό εθισμό. 
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Θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – μέρος 2 – εδάφιο 2 – σημείο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η έγκριση μέτρων για την 

ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις 

ψυχολογικές, αντιληπτικές, κοινωνικές 

και συμπεριφορικές επιπτώσεις στους 

ενεργούς και παθητικούς χρήστες, λόγω 

της διάδοσης της τεχνητής νοημοσύνης, 

των πανταχού παρουσών συνδέσεων και 

της καθημερινής παρουσίας κυβερνο-

φυσικών συστημάτων (ρομπότ) στη ζωή 

των χρηστών, ιδίως όσων βρίσκονται σε 

ηλικία ανάπτυξης. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 5 – τμήμα I – σημείο 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Εκπαίδευση και πολιτισμός: 

παροχή στους δημιουργούς και στον κλάδο 

της δημιουργικότητας στην Ευρώπη 

πρόσβασης στις πλέον σύγχρονες 

ψηφιακές τεχνολογίες, από την τεχνητή 

νοημοσύνη έως την προηγμένη 

υπολογιστική. Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς ως οχήματος για 

την προώθηση της πολιτιστικής 

πολυμορφίας, της κοινωνικής συνοχής και 

της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. 

Παροχή στήριξης για τη διάδοση των 

ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. 

5. Εκπαίδευση και πολιτισμός: 

παροχή στους δημιουργούς και στον κλάδο 

της δημιουργικότητας στην Ευρώπη 

αποτελεσματικής πρόσβασης στις πλέον 

σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, από την 

τεχνητή νοημοσύνη έως την προηγμένη 

υπολογιστική· αξιοποίηση της ευρωπαϊκής 

άυλης και υλικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς ως οχήματος για την 

προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, 

της ελευθερίας της έκφρασης, της 

κοινωνικής συνοχής και της ιδιότητας του 

Ευρωπαίου πολίτη· διαφύλαξη και 

διάδοση της υλικής και άυλης 

ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 

μέσω ψηφιοποίησης και άλλων 

πρωτοβουλιών που λαμβάνουν υπόψη τις 

τελευταίες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως 

είναι η επαυξημένη πραγματικότητα· 
παροχή στήριξης για τη διάδοση των 

ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

και τη χρήση τους στα σχολεία τα οποία 

πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο 

εξοπλισμό και υποδομή, αρχής γενομένης 

από ευρυζωνικά δίκτυα μεγάλης 

χωρητικότητας, με δυνατότητα σύνδεσης 

τουλάχιστον 100Mbps· προσαρμογή στον 

ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού 

με παράλληλη καλλιέργεια της 

εκπαίδευσης σε κλασικά και 

ανθρωπιστικά αντικείμενα σπουδών, 

προκειμένου να εξισορροπηθούν οι 
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κίνδυνοι της ψηφιακής εξάρτησης και 

της εξάντλησης των ψυχοσχεσιακών 

δεξιοτήτων και της αντίληψης του 

φυσικού χωροχρόνου, ειδικά σε άτομα σε 

ηλικία ανάπτυξης. 

Or. en 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – μέρος 5 – τμήμα I – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιπλέον, θα προσφερθεί στήριξη σε μια 

δέσμη δραστηριοτήτων στήριξης της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα 

περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 

κέντρων για την ασφαλέστερη χρήση του 

διαδικτύου με σκοπό την προώθηση του 

ψηφιακού γραμματισμού και την 

ευαισθητοποίηση των ανηλίκων, των 

γονέων και των εκπαιδευτικών όσον 

αφορά τους κινδύνους που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο 

και τους τρόπους για την προστασία τους, 

καθώς και για την αντιμετώπιση της 

διάδοσης υλικού σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο· 

μέτρα για την καταπολέμηση της σκόπιμης 

διάδοσης ψευδών πληροφοριών· ένα 

παρατηρητήριο της ΕΕ για την οικονομία 

των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και 

μελέτες και δραστηριότητες ενημέρωσης 

των πολιτών. 

Επιπλέον, θα προσφερθεί στήριξη σε μια 

δέσμη δραστηριοτήτων στήριξης της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα 

περιλαμβάνει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 

κέντρων για την ασφαλέστερη χρήση του 

διαδικτύου με σκοπό την προώθηση του 

γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και 

του ψηφιακού γραμματισμού και την 

ευαισθητοποίηση των ανηλίκων, από 

μικρή ηλικία, των γονέων και των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά τη σημασία 

της διαδικτυακής προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

τους κινδύνους που μπορεί να 

αντιμετωπίσουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο 

και τους τρόπους για την προστασία τους, 

καθώς και για την αντιμετώπιση της 

διάδοσης υλικού σεξουαλικής 

κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο· 

μέτρα για την αποφυγή του ψηφιακού 

εθισμού και την καταπολέμηση της 

σκόπιμης διάδοσης ψευδών πληροφοριών 

και της χειραγώγησης μέσω διαδικτύου· 
ένα παρατηρητήριο της ΕΕ για την 

οικονομία των ψηφιακών πλατφορμών, 

καθώς και μελέτες και δραστηριότητες 

ενημέρωσης των πολιτών. 

Or. en 

 


