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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Oluline on küll, et programm 

võimaldab luua soodsa keskkonna, mille 

abil ligi meelitada Euroopa 

investeeringuid, mis loovad lisaväärtust 

liidu kodanikele, ettevõtjatele ja 

valitsussektorile ning suurendavad 

digisuutlikkust ja -oskusi, ent sama tähtis 

on toetada ka traditsioonilist ja 

humanistlikku kultuuri. Tehnoloogiliste 

ja digitaalsete seadmete liigkasutamine 

võib kaasa tuua psühhosotsiaalsete 

oskuste vähenemise, eriti kasvueas 

noortel, samuti unepuuduse, istuva 

eluviisi ja digisõltuvuse. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 2. osa – lõik 2 – punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Meetmete võtmine eesmärgiga 

analüüsida andmeid selle kohta, kuidas 

mõjutavad tehisintellekti levik, asukohast 

sõltumatud ühendused ja küber-füüsiliste 

robotsüsteemide igapäevane kohalolek 

kasutajate (eelkõige kasvueas noorte) 

elus, aktiivsete ja passiivsete kasutajate 

psüühikat, taju, sotsiaalset tegevust ja 

käitumist. 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 5. osa – I alaosa – punkt 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Haridus ja kultuur: pakkuda 

Euroopas loovisikutele ja loometööstusele 

juurdepääsu uusimatele digitehnoloogiatele 

tehisintellektist kõrgtaseme 

arvutustehnikani. Kasutada Euroopa 

kultuuripärandit kultuurilise 

mitmekesisuse, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja 

Euroopa kodakondsuse edendamise 

vahendina. Toetada digitehnoloogia 

kasutuselevõttu hariduses. 

5. Haridus ja kultuur: pakkuda 

Euroopas loovisikutele ja loometööstusele 

tulemuslikku juurdepääsu uusimatele 

digitehnoloogiatele tehisintellektist 

kõrgtaseme arvutustehnikani; kasutada 

Euroopa materiaalset ja immateriaalset 

kultuuripärandit kultuurilise 

mitmekesisuse, väljendusvabaduse, 

sotsiaalse ühtekuuluvuse ja Euroopa 

kodakondsuse edendamise vahendina; 

säilitada ja levitada Euroopa materiaalset 

ja immateriaalset kultuuripärandit 

digiteerimise ja teiste algatuste abil, mis 

arvestavad kõige uuemate 

digitehnoloogiatega, näiteks täiustatud 

reaalsus; toetada digitehnoloogia 

kasutuselevõttu hariduses ja selle 

kasutamist koolides, mis peavad olema 

varustatud vajalike vahendite ja 

taristutega, alates suure võimsusega 

lairibavõrkudest, mille ühenduvus on 

vähemalt 100Mbps; pidada sammu 

digitaalsete muutustega, toetades samal 

ajal klassikalist ja humanistlikku 

haridust, vähendades seeläbi 

digisõltuvuse ohtusid ning 

psühhosotsiaalsete suhtlemisoskuste ja 

loomuliku ajalis-ruumiline taju 

halvenemist, seda eelkõige laste ja noorte 

puhul.  

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – 5.osa – I alaosa – lõik 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lisaks toetatakse digitaalse ühtse turu 

teatavaid toetavaid tegevusi (sh 

üleeuroopalise turvalisema interneti 

keskuste võrgustik), et edendada 

digikirjaoskust ja suurendada alaealiste, 

lapsevanemate ja õpetajate teadlikkust 

ohtudest, millega alaealised võivad 

võrgukeskkonnas kokku puutuda, ning 

sellest, kuidas neid kaitsta, ning võidelda 

laste seksuaalset kuritarvitamist kajastavate 

materjalide internetis levitamisega; 

tahtliku väärinfo levitamise vastased 

meetmed; digitaalsetel platvormidel 

põhineva majanduse ELi vaatluskeskus 

ning uuringud ja teavitustegevus. 

Lisaks toetatakse digitaalse ühtse turu 

teatavaid toetavaid tegevusi (sh 

üleeuroopalise turvalisema interneti 

keskuste võrgustik), et edendada 

meediapädevust ja digikirjaoskust ja 

suurendada alates varasest elueast 

alaealiste, lapsevanemate ja õpetajate 

teadlikkust isikuandmete kaitse olulisusest 

internetis ja ohtudest, millega alaealised 

võivad võrgukeskkonnas kokku puutuda, 

ning sellest, kuidas neid kaitsta, ning 

võidelda laste seksuaalset kuritarvitamist 

kajastavate materjalide internetis 

levitamisega; meetmed, mille eesmärk on 

vältida digitaalset sõltuvust ja võidelda 
tahtliku väärteabe levitamise ja 

veebipõhise manipulatsiooniga; 

digitaalsetel platvormidel põhineva 

majanduse ELi vaatluskeskus ning 

uuringud ja teavitustegevus. 

Or. en 

 


