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7.12.2018 A8-0408/202 

Pozmeňujúci návrh  202 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) Aj keď je dôležité, aby program 

umožnil vytvorenie ekosystému, ktorý 

môže prilákať európske investície, ktoré 

prinášajú pridanú hodnotu pre verejnosť, 

podniky a orgány verejnej správy v Únii, a 

zlepšiť digitálne kapacity a zručnosti, je 

rovnako potrebné, aby sa podporovala 

tradičná a humanistická kultúra. 

Nadmerné využívanie technologických a 

digitálnych zariadení môže viesť k 

ochudobneniu psychických a vzťahových 

zručností, najmä u mladých ľudí vo 

vývojovom štádiu a k nedostatku spánku, 

sedavému spôsobu života a digitálnej 

závislosti. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0408/203 

Pozmeňujúci návrh  203 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 2 – odsek 2 – bod 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Prijatie opatrení na analýzu 

údajov o psychologických, vnemových, 

spoločenských a behaviorálnych účinkoch 

aktívnych a pasívnych používateľov v 

súvislosti so šírením umelej inteligencie, 

všadeprítomnými spojeniami a 

prítomnosťou kybernetických fyzických 

systémov (robotov) v živote používateľov, 

a najmä používateľov vo vývojovom veku. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0408/204 

Pozmeňujúci návrh  204 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Vzdelávanie a kultúra: Zaistenie, 

aby mali európski tvorcovia a kreatívny 

priemysel prístup k najmodernejším 

digitálnym technológiám ako umelá 

inteligencia a vyspelá výpočtová technika. 

Využitie európskeho kultúrneho dedičstva 

na propagáciu kultúrnej rozmanitosti, 

sociálnej súdržnosti a európskeho 

občianstva. Podpora zavádzania 

digitálnych technológií vo vzdelávaní. 

5. Vzdelávanie a kultúra: Zaistenie, 

aby mali európski tvorcovia a kreatívny 

priemysel skutočný prístup k 

najmodernejším digitálnym technológiám 

ako umelá inteligencia a vyspelá výpočtová 

technika; Využitie európskeho hmotného 

aj nehmotného kultúrneho dedičstva na 

propagáciu kultúrnej rozmanitosti, slobody 

prejavu, sociálnej súdržnosti a európskeho 

občianstva; uchovávanie a šírenie 

európskeho hmotného aj nehmotného 

kultúrneho dedičstva prostredníctvom 

digitalizácie a ďalších iniciatív, ktoré 

zohľadňujú najnovšie digitálne 

technológie (napr. rozšírenú realitu); 
podpora zavádzania digitálnych technológií 

vo vzdelávaní a ich využitie v rámci 

vzdelávacích inštitúcií, ktoré musia byť 

vybavené vhodnými zariadeniami a 

digitálnou infraštruktúrou počnúc 

vysokokapacitnými širokopásmovými 

sieťami s pripojiteľnosťou aspoň 

100Mbps. udržiavanie kroku s digitálnou 

transformáciou a zároveň podpora 

vzdelávania v klasických a 

humanistických predmetoch, aby sa 

vyvážili riziká digitálnej závislosti a 

odbúravania psychologických a 

vzťahových zručností, prirodzené 

vnímanie priestoru a času, najmä vo 

vývojovom štádiu. 
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7.12.2018 A8-0408/205 

Pozmeňujúci návrh  205 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 

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

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – časť 5 – podčasť I – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Okrem toho sa podporí súbor činností na 

podporu digitálneho jednotného trhu, ktoré 

zahŕňajú celoeurópsku sieť centier pre 

bezpečnejší internet na posilnenie 

digitálnej gramotnosti a zvýšenie 

informovanosti detí, rodičov a učiteľov o 

rizikách, ktorým môžu byť deti v online 

svete vystavené, a o tom, ako sa chrániť, 

ako aj na boj proti šíreniu detskej 

pornografie online; opatrenia boja proti 

šíreniu úmyselných dezinformácií; 

monitorovacie stredisko EÚ pre digitálne 

platformy, ako aj štúdie a podporné 

činnosti. 

Okrem toho sa podporí súbor činností na 

podporu digitálneho jednotného trhu, ktoré 

zahŕňajú celoeurópsku sieť centier pre 

bezpečnejší internet na posilnenie 

mediálnej a digitálnej gramotnosti a 

zvýšenie informovanosti detí od útleho 

veku, rodičov a učiteľov o význame 

ochrany osobných údajov on-line a o 

rizikách, ktorým môžu byť deti v online 

svete vystavené, a o tom, ako sa chrániť, 

ako aj na boj proti šíreniu detskej 

pornografie online; opatrenia zamerané na 

zabránenie digitálnej závislosti a na boj 
proti úmyselnému šíreniu dezinformácií a 

online manipulácii; monitorovacie 

stredisko EÚ pre digitálne platformy, ako 

aj štúdie a podporné činnosti. 

Or. en 

 


