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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0408/202 

Módosítás  202 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Miközben alapvető fontosságú, 

hogy a program lehetővé tegye egy olyan 

ökoszisztéma létrehozását, amely képes a 

lakosság, a vállalatok és a közigazgatási 

szervek számára hozzáadott értéket 

teremtő, valamint a digitális kapacitásokat 

és készségeket fejlesztő európai 

beruházások vonzására, de ugyanilyen 

fontos a hagyományos és humanista 

kultúra táplálása is. A technológiai és 

digitális eszközök túlzott használata – 

különösen a fejlődő korban lévő fiatalok 

esetében – a társas képességek 

meggyengüléséhez, valamint 

alváshiányhoz, mozgásszegény 

életmódhoz és digitális függőséghez 

vezethet. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0408/203 

Módosítás  203 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 2 rész – 2 bekezdés – 3 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. olyan intézkedések elfogadása, 

amelyek célja azoknak a pszichés, 

érzékszervi, szociális és viselkedésbeli 

hatásokra vonatkozó adatok elemzése, 

amelyek az aktív és passzív felhasználókat 

a mesterséges intelligencia elterjedése, a 

mindenhol jelen lévő kapcsolatok és a 

felhasználók, különösen a fejlődő korban 

lévők mindennapi életében jelen lévő 

kiberfizikai rendszerek (robotok) miatt 

érik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0408/204 

Módosítás  204 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 5 rész – I alrész – 5 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. Oktatás és kultúra: Az európai 

alkotók és a kreatív szakma számára 

hozzáférés biztosítása a legújabb digitális 

technológiákhoz, a mesterséges 

intelligenciától a fejlett számítástechnikáig. 

Az európai kulturális örökség kihasználása 

a kulturális sokszínűség, a társadalmi 

kohézió és az európai polgárság 

támogatására. A digitális technológiák 

elterjedésének támogatása az oktatásban. 

5. Oktatás és kultúra: Az európai 

alkotók és a kreatív szakma számára 

tényleges hozzáférés biztosítása a legújabb 

digitális technológiákhoz, a mesterséges 

intelligenciától a fejlett számítástechnikáig; 

A tárgyi és szellemi európai kulturális 

örökség kihasználása a kulturális és nyelvi 

sokszínűség, a szólásszabadság, a 

társadalmi kohézió és az európai polgárság 

támogatására; a tárgyi és szellemi európai 

kulturális örökség megőrzése és 

terjesztése digitalizáció és más, a 

legkorszerűbb digitális technológiákat, 

például a kibővített valóságot figyelembe 

vevő kezdeményezések révén; a digitális 

technológiák elterjedésének támogatása az 

oktatásban, és azok alkalmazása iskolai 

intézményekben, amelyeket el kell látni 

megfelelő eszközökkel és a szükséges 

infrastruktúrával, kezdve a szélessávú, 

nagy kapacitású, legalább 100 Mbps 

adatátvitelre képes internetkapcsolattal; a 

digitális átalakulás követése – a klasszikus 

és humanista tantárgyak oktatásának 

támogatása mellett –, a digitális 

függőségekkel és a társas képességek 

meggyengülésével járó veszélyek 

ellensúlyozása és a valóságos idő és tér 

érzékelése érdekében, főleg a fejlődő 

korban lévők esetében. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2018 A8-0408/205 

Módosítás  205 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

a Digitális Európa programnak a 2021–2027 közötti időszakra történő létrehozásáról 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 5 rész – I alrész – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Emellett támogatást kap több digitális 

egységes piacot támogató tevékenység; 

ezek között szerepel a biztonságosabb 

internetközpontok páneurópai hálózata a 

digitális írástudás előmozdítására, a 

kiskorúak, szülők és tanárok figyelmének 

felkeltése a kiskorúakat az interneten 

fenyegető veszélyek, a megvédésükre 

kínálkozó lehetőségek, valamint a 

gyermekekkel való szexuális visszaéléshez 

kapcsolódó online tartalmak terjesztésének 

megakadályozása iránt; a szándékos 

félretájékoztatás terjedésének megállítására 

irányuló intézkedések; uniós 

megfigyelőközpont a digitális platform 

gazdaság területére, valamint tanulmányok 

és tájékoztató tevékenységek. 

Emellett támogatást kap több digitális 

egységes piacot támogató tevékenység; 

ezek között szerepel a biztonságosabb 

internetközpontok páneurópai hálózata a 

médiatudatosság és a digitális írástudás 

előmozdítására, a kiskorúak (már a 

legfiatalabb kortól), szülők és tanárok 

figyelmének felkeltése az online személyes 

adatok védelmének fontosságára és a 

kiskorúakat az interneten fenyegető 

veszélyek, a megvédésükre kínálkozó 

lehetőségek, valamint a gyermekekkel való 

szexuális visszaéléshez kapcsolódó online 

tartalmak terjesztésének megakadályozása 

iránt; a digitális függőséggel kapcsolatos 

jelenségek elkerülésére, a szándékos 

félretájékoztatás és az online manipuláció 

terjedésének megállítására irányuló 

intézkedések; uniós megfigyelőközpont a 

digitális platform gazdaság területére, 

valamint tanulmányok és tájékoztató 

tevékenységek. 

Or. en 

 


