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Betragtning 9 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Mens det er afgørende for 

programmet, at det kan gøre det muligt at 

skabe et økosystem, der kan tiltrække 

europæiske investeringer, der skaber 

merværdi for offentligheden, 

virksomheder og offentlige forvaltninger i 

Unionen, og at det kan øge den digitale 

kapacitet og de digitale færdigheder, er 

det lige så vigtigt, at traditionel og 

humanistisk kultur plejes. Overdreven 

brug af teknologisk og digitalt udstyr kan 

føre til udpining af psykorelationelle 

færdigheder, især hos unge på 

udviklingsstadiet, samt søvnberøvelse, en 

stillesiddende livsstil og digital 

afhængighed. 

Or. en 
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Bilag I – del 2 – stk. 2 – nr. 3 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Indførelse af foranstaltninger med 

henblik på at analysere dataene 

vedrørende de psykologiske, 

opfattelsesmæssige, sociale og 

adfærdsmæssige virkninger for aktive og 

passive brugere i forbindelse med 

udbredelsen af kunstig intelligens, 

allestedsnærværende forbindelser og 

forekomsten af cyberfysiske systemer 

(robotter) i brugernes daglige liv, navnlig 

personer under udvikling. 

Or. en 
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Bilag I – del 5 – subpart 1 – nr. 5 
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5. Uddannelse og kultur: Give 

iværksættere og den kreative industri i 

Europa adgang til de seneste digitale 

teknologier lige fra AI til avanceret 

databehandling.  Udnytte den europæiske 

kulturarv som en løftestang til at fremme 

kulturel diversitet, social sammenhæng og 

EU-medborgerskab.  Støtte anvendelsen af 

digitale teknologier inden for uddannelse.  

5. Uddannelse og kultur: Give 

iværksættere og den kreative industri i 

Europa reel adgang til de seneste digitale 

teknologier lige fra AI til avanceret 

databehandling. Udnytte den europæiske 

kulturarv, materiel som immateriel, som 

en løftestang til at fremme kulturel 

diversitet, ytringsfrihed, social 

sammenhæng og EU-medborgerskab; 

bevare og udbrede den europæiske 

kulturarv, den materielle som den 

immaterielle, gennem digitalisering og 

andre initiativer, der tager højde for de 

seneste digitale teknologier (f.eks. udvidet 

virkelighed). Støtte anvendelsen af digitale 

teknologier inden for uddannelse og 

anvendelsen heraf i 

uddannelsesinstitutioner, der bør udstyres 

med passende udstyr og digital 

infrastruktur lige fra bredbåndsnet med 

høj kapacitet og med en konnektivitet på 

mindst 100 Mbps. Holde trit med den 

digitale omstilling og fremme uddannelse 

i de klassiske og humanistiske fag med 

henblik på at skabe balance mellem 

farerne ved den digitale afhængighed og 

af udpining af psykorelationelle 

færdigheder, opfattelse af naturlig plads i 

rummet, især på udviklingsstadiet. 

Or. en 
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Endvidere vil en række støtteaktiviteter i 

forbindelse med det digitale indre marked 

blive støttet, hvilket vil omfatte et 

paneuropæisk netværk af centre for sikkert 

internet for at fremme digitale færdigheder 

og skabe bevidsthed blandt mindreårige, 

forældre og lærere om de risici, som 

mindreårige kan blive udsat for online, og 

måder at beskytte dem på, og håndtere 

udbredelsen af materiale online om 

seksuelt misbrug af børn;  
foranstaltninger, som tager sigte på at 

bekæmpe bevidst udbredelse af 

misinformation;  et EU-observatorium for 

den digitale platformsøkonomi samt 

undersøgelser og outreachaktiviteter.  

Endvidere vil en række støtteaktiviteter i 

forbindelse med det digitale indre marked 

blive støttet, hvilket vil omfatte et 

paneuropæisk netværk af centre for sikkert 

internet for at fremme mediekendskab og 

digitale færdigheder og skabe bevidsthed 

blandt mindreårige fra den spæde alder af, 

forældre og lærere om vigtigheden af at 

beskytte personoplysninger online og om 

de risici, som mindreårige kan blive udsat 

for online, foranstaltninger, som tager sigte 

på at undgå digital afhængighed og 

bekæmpe bevidst udbredelse af 

misinformation og online manipulation; et 

EU-observatorium for den digitale 

platformsøkonomi samt undersøgelser og 

outreachaktiviteter. 

Or. en 

 


