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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0408/202 

Ändringsförslag  202 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 9a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Samtidigt som det är viktigt att 

programmet möjliggör skapandet av ett 

ekosystem som kan locka till sig 

europeiska investeringar som skapar 

mervärde för allmänheten, företag och 

offentliga förvaltningar i unionen och för 

att stärka den digitala kapaciteten och 

kompetensen, är det lika viktigt att 

traditionell och humanistisk kultur 

värnas. Överdriven användning av teknisk 

och digital utrustning kan leda till 

utarmning av psykosociala färdigheter, 

särskilt hos unga människor i 

utvecklingsstadiet, och till sömnbrist, 

stillasittande livsstil och digitalt beroende. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

7.12.2018 A8-0408/203 

Ändringsförslag  203 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 2 – stycke 2 – punkt 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Antagande av åtgärder för att 

analysera uppgifter om de psykologiska, 

perceptionsmässiga, sociala och 

beteendemässiga effekterna hos aktiva 

och passiva användare, särskilt hos unga 

människor i utvecklingsstadiet, till följd 

av utbredningen av artificiell intelligens, 

allestädes närvarande uppkopplingar och 

förekomsten av cyberfysiska system 

(robotar) i användarnas vardag. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0408/204 

Ändringsförslag  204 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 5 – del I – punkt 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Utbildning och kultur: Ge 

upphovsmän och den kreativa sektorn i 

Europa åtkomst till den senaste digitala 

tekniken från AI till avancerade 

datorsystem. Utnyttja det europeiska 

kulturarvet som en drivkraft för att främja 

kulturell mångfald, social sammanhållning 

och europeiskt medborgarskap. Stödja 

spridningen av digital teknik i 

utbildningen. 

5. Utbildning och kultur: Ge 

upphovsmän och den kreativa sektorn i 

Europa faktisk åtkomst till den senaste 

digitala tekniken från AI till avancerade 

datorsystem. Utnyttja det europeiska 

materiella och immateriella kulturarvet 

som en drivkraft för att främja kulturell 

mångfald, yttrandefrihet, social 

sammanhållning och europeiskt 

medborgarskap. Bevara och sprida det 

europeiska materiella och immateriella 

kulturarvet med hjälp av digitalisering 

och andra initiativ som beaktar den 

senaste digitala tekniken (t.ex. förstärkt 

verklighet). Stödja spridningen av digital 

teknik i utbildningen och användningen av 

den i skolor, som måste ha tillgång till 

lämpliga digitala verktyg och lämplig 

digital infrastruktur, med utgångspunkt i 

bredbandsnät med hög kapacitet och en 

uppkoppling på minst 100 Mbps. Hålla 

jämna steg med den digitala 

omvandlingen och samtidigt främja 

utbildning i klassiska och humanistiska 

ämnen för att uppväga riskerna med 

digitalt beroende och utarmningen av 

psykosociala färdigheter och naturlig 

rums- och tidsuppfattning, särskilt när det 

gäller unga människor. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0408/205 

Ändringsförslag  205 

Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0408/2018 

Angelika Mlinar 

Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga I – del 5 – del I – stycke 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessutom kommer bistånd ges till en 

uppsättning stödaktiviteter till förmån för 

den digitala inre marknaden, vilka ska 

omfatta ett alleuropeiskt nätverk av 

centrum för säkrare internetanvändning för 

att främja digital kompetens och öka 

medvetenheten och bland barn, föräldrar 

och lärare om vilka risker barn kan utsättas 

för på nätet och metoder för att skydda 

dem och för att bekämpa spridning av 

barnpornografi på nätet, liksom åtgärder 

som syftar till att bekämpa avsiktlig 

spridning av desinformation, Ett EU-

observationsorgan för den digitala 

ekonomin samt studier och uppsökande 

aktiviteter. 

Dessutom kommer bistånd ges till en 

uppsättning stödaktiviteter till förmån för 

den digitala inre marknaden, vilka ska 

omfatta ett alleuropeiskt nätverk av 

centrum för säkrare internetanvändning för 

att främja mediekompetens och digital 

kompetens och öka medvetenheten och 

bland barn redan i unga år, föräldrar och 

lärare om vikten av att skydda 

personuppgifterna på nätet, vilka risker 

barn kan utsättas för på nätet och metoder 

för att skydda dem och för att bekämpa 

spridning av barnpornografi på nätet, 

liksom åtgärder som syftar till att bekämpa 

digitalt beroende, avsiktlig spridning av 

desinformation och manipulation på nätet. 

Ett EU-observationsorgan för den digitala 

ekonomin samt studier och uppsökande 

aktiviteter. 

Or. en 

 


