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Pranešimas A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas 

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

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) nors svarbu, kad programa 

sudarytų sąlygas sukurti ekosistemą, kuri 

gali pritraukti Europos investicijas, kurios 

sukurtų pridėtinę vertę Sąjungos 

visuomenei, įmonėms ir viešojo 

administravimo institucijoms, ir stiprinti 

skaitmeninius gebėjimus ir įgūdžius, 

lygiai taip pat labai svarbu, kad būtų 

puoselėjama tradicinė ir humanistinė 

kultūra. Pernelyg didelis technologinės ir 

skaitmeninės įrangos naudojimas gali 

lemti psichologinių ir socialinių įgūdžių, 

ypač bręstančių jaunuolių, mažėjimą, 

miego trūkumą, nejudrų gyvenimo būdą 

ir skaitmeninę priklausomybę; 

Or. en 
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Pranešimas A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 2 dalies 2 pastraipos 3 a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3 a. priemonių, skirtų nagrinėti 

duomenis, susijusius su psichologiniu, 

suvokimo, socialiniu ir elgesio poveikiu 

aktyviems ir pasyviems naudotojams, 

atsirandančiu dėl dirbtinio intelekto 

platinimo, universalių jungčių ir 

kasdieninio susidūrimo su kibernetinėmis 

fizinėmis sistemomis (robotais) naudotojų 

gyvenime, įskaitant tuos, su kuriais 

susidūrė brendimo laikotarpiu, kūrimą; 

Or. en 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 5 dalies I poskyrio 5 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Švietimas ir kultūra. Prieigos prie 

naujausių skaitmeninių technologijų – nuo 

DI iki pažangiosios kompiuterijos – 

suteikimas Europos kūrėjams ir kūrybos 

sektoriui. Europos kultūros paveldo kaip 

vektoriaus, kuriuo skatinama kultūros 

įvairovė, socialinė sanglauda ir Europos 

pilietiškumas, išnaudojimas. Parama 

skaitmeninėms technologijoms įsisavinti 

švietimo srityje. 

5. Švietimas ir kultūra. Veiksmingos 

prieigos prie naujausių skaitmeninių 

technologijų – nuo DI iki pažangiosios 

kompiuterijos – suteikimas Europos 

kūrėjams ir kūrybos sektoriui. Materialiojo 

ir nematerialiojo Europos kultūros paveldo 

kaip vektoriaus, kuriuo skatinama kultūros 

įvairovė, saviraiškos laisvė, socialinė 

sanglauda ir Europos pilietiškumas, 

išnaudojimas; materialiojo ir 

nematerialiojo Europos kultūros paveldo 

išsaugojimas ir sklaida įgyvendinant 

skaitmeninimo ir kitas iniciatyvas, kuriose 

būtų atsižvelgiama į naujausias 

skaitmenines, pvz., papildytos realybės, 

technologijas; parama skaitmeninėms 

technologijoms švietimo srityje įsisavinti, 

jų naudojimui mokyklose, kuriose turi 

būti pakankamai įrangos ir kurios turi 

turėti reikiamą infrastruktūrą, pvz., 

didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio 

tinklus, kuriais naudojantis būtų 

užtikrintas bent 100 Mbps spartos ryšys; 

neatsilikimas nuo skaitmeninės 

transformacijos ir tuo pat metu klasikinių 

ir humanistinių dalykų mokymas, siekiant 

rasti pusiausvyrą tarp skaitmeninės 

priklausomybės ir psichologinių bei 

socialinių įgūdžių mažėjimo, įprasto 

erdvės suvokimo, visų pirma brendimo 

laikotarpiu. 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

I priedo 5 dalies I poskyrio 3 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Be to, bus remiama bendrąją skaitmeninę 

rinkos rėmimo veikla, kuri apims Europos 

masto saugesnio interneto centrų tinklą, 

skirtą nepilnamečių, tėvų ir mokytojų 

skaitmeniniam raštingumui ir 

informuotumui apie riziką, kuri 

nepilnamečiams gali kilti internete, ir apie 

jų apsaugos būdus didinti, taip pat spręsti 

seksualinės prievartos prieš vaikus 

medžiagos platinimo internete problemą; 

kovai su tyčinės dezinformacijos sklaida 

skirtas priemones; ES skaitmeninių 

platformų ekonomikos stebėjimo centrą, 

taip pat tyrimus ir informavimo veiklą. 

Be to, bus remiama bendrosios 

skaitmeninės rinkos rėmimo veikla, kuri 

apims Europos masto saugesnio interneto 

centrų tinklą, skirtą nepilnamečių, tėvų ir 

mokytojų skaitmeniniam raštingumui ir 

gebėjimui naudotis žiniasklaida bei 

informuotumui apie asmens duomenų 

apsaugos internete svarbą ir riziką, kuri 

nepilnamečiams nuo mažens gali kilti 

internete, ir apie jų apsaugos būdus didinti, 

taip pat spręsti seksualinės prievartos prieš 

vaikus medžiagos platinimo internete 

problemą; priemones, kuriomis būtų 

siekiama vengti vadinamosios 

skaitmeninės priklausomybės ir kovoti su 

tyčinės dezinformacijos sklaida ir 

internetinėmis manipuliacijomis; ES 

skaitmeninių platformų ekonomikos 

stebėjimo centrą, taip pat tyrimus ir 

informavimo veiklą. 

Or. en 

 


