
 

AM\1171603PT.docx  PE631.578v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

7.12.2018 A8-0408/202 

Alteração  202 
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Relatório A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Criação do programa Europa Digital para o período de 2021-2027 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 9-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Embora seja essencial que o 

programa permita criar um ecossistema 

com capacidade para atrair investimentos 

europeus geradores de valor acrescentado 

para os cidadãos, as empresas e as 

administrações públicas da UE e que 

reforce as capacidades e competências 

digitais, é igualmente vital proteger a 

cultura clássica e humanista A utilização 

excessiva de equipamentos tecnológicos e 

digitais pode conduzir a um esgotamento 

das competências psico-relacionais, 

especialmente nos jovens em fase de 

desenvolvimento, e à privação do sono, a 

um estilo de vida sedentário e a uma 

dependência digital. 

Or. en 
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Alteração  203 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Criação do programa Europa Digital para o período de 2021-2027 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte 2 – parágrafo 2 – ponto 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. A adoção de medidas para analisar 

os dados relativos aos efeitos psicológicos, 

de perceção, sociais e comportamentais 

dos utilizadores ativos e passivos 

decorrentes da difusão da inteligência 

artificial, das conexões muito 

disseminadas e da presença de sistemas 

ciberfísicos (robôs) na vida quotidiana dos 

utilizadores, em particular os que se 

encontram em fases etárias em 

desenvolvimento. 

Or. en 
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Alteração  204 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Criação do programa Europa Digital para o período de 2021-2027 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte 5 – subparte I – ponto 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

5. Ensino e cultura: proporcionar aos 

criadores e às indústrias criativas da 

Europa o acesso às mais recentes 

tecnologias digitais, da IA à computação 

avançada. Explorar o património cultural 

europeu enquanto vetor para promover a 

diversidade cultural, a coesão social e a 

cidadania europeia. Apoiar a adoção de 

tecnologias digitais no ensino. 

5. Ensino e cultura: proporcionar aos 

criadores e às indústrias criativas da 

Europa o acesso eficaz às mais recentes 

tecnologias digitais, da IA à computação 

avançada; explorar o património cultural 

europeu, tangível e intangível, enquanto 

vetor para promover a diversidade cultural, 

a liberdade de expressão, a coesão social e 

a cidadania europeia; preservar e divulgar 

o património cultural europeu tangível e 

intangível mediante a digitalização e 

outras iniciativas que tenham em conta as 

mais recentes tecnologias digitais, por 

exemplo, a realidade aumentada; apoiar a 

adoção de tecnologias digitais no ensino e 

a sua utilização nas escolas, que devem 

ser adequadamente dotadas de 

equipamentos e das infraestruturas 

necessárias, a começar por redes de 

banda larga de elevada capacidade e com 

conectividade de 100Mbps, no mínimo; 

acompanhar o ritmo da transformação 

digital e, ao mesmo tempo, fomentar a 

educação nos domínios clássicos e 

humanísticos, a fim de equilibrar os 

perigos da dependência digital e do 

esgotamento das competências psico-

relacionais, e a perceção espácio-temporal 

natural, em particular na fase de 

desenvolvimento. 

Or. en 
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Alteração  205 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Criação do programa Europa Digital para o período de 2021-2027 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I – parte 5 – subparte I – ponto 5 – parágrafo 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

Além disso, serão concedidos apoios a um 

conjunto de atividades no quadro do 

Mercado Único Digital, que incluirão uma 

rede pan-europeia de Centros para uma 

Internet mais segura que visarão promover 

a sensibilização e a literacia digitais junto 

dos menores de idade, pais e professores 

sobre os riscos a que os menores podem 

estar sujeitos na Internet e as formas de os 

proteger, bem como combater a difusão em 

linha de pornografia infantil medidas 

destinadas a combater a propagação 

intencional de desinformação; um 

observatório da UE para a economia das 

plataformas digitais, bem como estudos e 

atividades de sensibilização nesse domínio. 

Além disso, serão concedidos apoios a um 

conjunto de atividades no quadro do 

Mercado Único Digital, que incluirão uma 

rede pan-europeia de Centros para uma 

Internet mais segura que visarão promover 

a sensibilização e a literacia mediáticas e 

digitais junto dos menores desde a mais 

tenra idade, pais e professores sobre a 

importância de proteger os dados pessoais 

em linha e os riscos a que os menores 

podem estar sujeitos na Internet e as 

formas de os proteger, bem como combater 

a difusão em linha de pornografia infantil; 

medidas destinadas a evitar a dependência 

digital e combater a propagação 

intencional de desinformação e a 

manipulação em linha; um observatório 

da UE para a economia das plataformas 

digitais, bem como estudos e atividades de 

sensibilização nesse domínio. 

Or. en 

 


