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Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Weliswaar is het essentieel dat het 

programma de totstandbrenging mogelijk 

maakt van een ecosysteem dat Europese 

investeringen kan aantrekken die een 

toegevoegde waarde hebben voor burgers, 

bedrijven en overheidsdiensten in de EU 

en die de digitale capaciteit en 

vaardigheden vergroten, maar het is van 

evenveel belang dat de klassieke en 

humanistische cultuur wordt gekoesterd. 

Excessief gebruik van technologische en 

digitale apparatuur kan leiden tot 

afkalving van psychosociale 

vaardigheden, met name bij jongeren in 

de ontwikkelingsfase, en tot slaapgebrek, 

een zittend bestaan en digitale verslaving. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0408/203 

Amendement  203 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – doelstelling 2 – alinea 2 – punt 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Maatregelen gericht op het 

analyseren van gegevens over de 

psychologische, sociale, perceptie- en 

gedragseffecten op actieve en passieve 

gebruikers, met name degenen die zich in 

hun ontwikkelingsfase bevinden, van de 

verspreiding van kunstmatige 

intelligentie, continue verbondenheid en 

de aanwezigheid van cyber-fysische 

systemen (robots) in het dagelijks leven. 

Or. en 
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Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – doelstelling 5 – deel I – punt 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Onderwijs en cultuur: Makers en de 

creatieve industrie in Europa voorzien van 

toegang tot de meest recente digitale 

technologieën, van AI tot geavanceerde 

computing. Het Europees cultureel erfgoed 

benutten als instrument om culturele 

verscheidenheid, sociale cohesie en 

Europees burgerschap te bevorderen. De 

invoering van digitale technologieën in het 

onderwijs ondersteunen. 

5. Onderwijs en cultuur: makers en de 

creatieve industrie in Europa voorzien van 

doeltreffende toegang tot de meest recente 

digitale technologieën, van AI tot 

geavanceerde computing. het Europees 

materieel en immaterieel cultureel erfgoed 

benutten als instrument om culturele 

verscheidenheid, vrijheid van 

meningsuiting, sociale cohesie en 

Europees burgerschap te bevorderen; het 

Europees materieel en immaterieel 

cultureel erfgoed in stand houden en 

verspreiden door middel van digitalisering 

en andere initiatieven die rekening 

houden met de meest recente digitale 

technologieën (bijvoorbeeld augmented 

reality). het ondersteunen van de 

invoering van digitale technologieën in het 

onderwijs en het gebruik ervan in scholen, 

die uitgerust moeten zijn met de nodige 

infrastructuur, om te beginnen met 

breedbandnetwerken met hoge capaciteit 

en met een snelheid van ten minste 

100 Mbps; de digitale transformatie in 

goede banen leiden en tegelijkertijd 

belang blijven hechten aan een klassieke 

en humanistische opleiding, om een 

tegenwicht te vormen voor de risico's van 

digitale verslaving en verschraling van 

mentale en relationele vaardigheden, en 

waarneming van natuurlijke ruimte en 

tijd, met name in de ontwikkelingsfase. 
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Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I – doelstelling 5 – deel I – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bovendien zal steun worden gegeven aan 

een reeks ondersteunende activiteiten 

inzake de digitale eengemaakte markt, 

waaronder een pan-Europees netwerk van 

centra voor een veiliger internet ter 

bevordering van de digitale geletterdheid 

en voorlichting voor minderjarigen, ouders 

en leerkrachten over de risico's waarmee 

minderjarigen online te maken kunnen 

krijgen en de manier waarop zij kunnen 

worden beschermd, en om de verspreiding 

van online materiaal dat seksueel misbruik 

van kinderen bevat tegen te gaan; 

maatregelen ter bestrijding van de 

verspreiding van opzettelijke 

desinformatie; een waarnemingscentrum 

van de EU voor de economie van de 

digitale platformen en 

bewustmakingsstudies en -activiteiten. 

Bovendien zal steun worden gegeven aan 

een reeks ondersteunende activiteiten 

inzake de digitale eengemaakte markt, 

waaronder een pan-Europees netwerk van 

centra voor een veiliger internet ter 

bevordering van de digitale en media-

geletterdheid en voorlichting voor 

minderjarigen vanaf jonge leeftijd, ouders 

en leerkrachten over het belang van 

bescherming van persoonsgegevens 

online en de risico's waarmee 

minderjarigen online te maken kunnen 

krijgen en de manier waarop zij kunnen 

worden beschermd, en om de verspreiding 

van online materiaal dat seksueel misbruik 

van kinderen bevat tegen te gaan; 

maatregelen bedoeld om digitale 

verslaving te voorkomen en de opzettelijke 

verspreiding van desinformatie en 

onlinemanipulatie tegen te gaan; een 

waarnemingscentrum van de EU voor de 

economie van de digitale platformen en 

bewustmakingsstudies en -activiteiten. 

Or. en 

 


