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Regulas priekšlikums 

9.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (9a) Kaut arī ir būtiski, lai ar 

programmu varētu izveidot ekosistēmu, 

kas spētu piesaistīt Eiropas ieguldījumus, 

kuri rada pievienoto vērtību Savienības 

iedzīvotājiem, uzņēmumiem un publiskās 

pārvaldes iestādēm, un palielinātu 

digitālās spējas un prasmes, ir vienlīdz 

svarīgi kopt klasisko un humanitāro 

kultūru. Pārmērīga tehnoloģisko un 

digitālo ierīču izmantošana var pavājināt 

psiholoģiskās attiecību prasmes, jo īpaši 

attiecībā uz jauniešiem attīstības posmā, 

un izraisīt negulēšanu, mazkustīgu 

dzīvesveidu un digitālo atkarību. 

Or. en 
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I pielikums – 2. sadaļa – 2. daļa – 3.a  punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Pasākumu pieņemšana datu 

analīzei attiecībā uz ietekmi 

psiholoģiskajā, uztveres, sociālajā un 

uzvedības jomā, ko aktīvajiem un 

pasīvajiem lietotājiem rada mākslīgā 

intelekta izplatīšanās, visur esošo 

savienojumu un kiberfizikālo sistēmu 

(roboti) klātbūtne lietotāju ikdienas dzīvē, 

jo īpaši personas attīstības vecumā. 

Or. en 
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Regulas priekšlikums 

I pielikums – 5. sadaļa – I iedaļa – 5. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. Izglītība un kultūra:  nodrošināt 

autoriem un radošajām nozarēm Eiropā 

piekļuvi jaunākajām digitālajām 

tehnoloģijām: sākot ar mākslīgo intelektu 

un beidzot ar progresīvu datošanu;  

izmantot Eiropas kultūras mantojumu kā 

līdzekli kultūras daudzveidības, sociālās 

kohēzijas un Eiropas pilsonības 

veicināšanai;  atbalstīt digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu izglītības jomā.  

5. Izglītība un kultūra: nodrošināt 

autoriem un radošajām nozarēm Eiropā 

efektīvu piekļuvi jaunākajām digitālajām 

tehnoloģijām: sākot ar mākslīgo intelektu 

un beidzot ar progresīvu datošanu; 

izmantot Eiropas materiālo un 

nemateriālo kultūras mantojumu kā 

līdzekli kultūras daudzveidības, vārda 

brīvības, sociālās kohēzijas un Eiropas 

pilsonības veicināšanai; saglabāt un 

izplatīt materiālo un nemateriālo Eiropas 

kultūras mantojumu, izmantojot 

digitalizāciju un citas iniciatīvas, kurās 

ņemtas vērā jaunākās digitālās 

tehnoloģijas, piemēram, tādas kā 

paplašinātā realitāte; atbalstīt digitālo 

tehnoloģiju izmantošanu izglītības jomā un 

to ieviešanu izglītības iestādēs, kam 

jānodrošina atbilstošs digitālais 

aprīkojums un infrastruktūra, sākot ar 

lieljaudas platjoslas tīkliem ar vismaz 

100 Mb/s savienojamību; sekot līdzi 

digitālajai pārveidei, vienlaikus atbalstot 

klasisko un humanitāro izglītību, lai 

līdzsvarotu draudus, ko rada digitālā 

atkarība un psiholoģisko attiecību 

prasmju un dabiskās telpas un laika 

uztveres pavājināšanās, jo īpaši attīstības 

posmā. 
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Regulas priekšlikums 

I pielikums – 5. sadaļa – I iedaļa – 3. daļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Papildus tiks atbalstītas digitālā vienotā 

tirgus atbalsta darbības, kuras ietvers 

Eiropas mēroga drošāka interneta centru 

tīklu, kas sekmēs digitālo pratību un vairos 

izpratni nepilngadīgo, vecāku un skolotāju 

vidū attiecībā uz riskiem, ar ko 

nepilngadīgie saskaras tiešsaistē, un to, kā 

viņus pasargāt un kā cīnīties pret bērnu 

seksuālo izmantošanu attēlojošu materiālu 

izplatīšanu tiešsaistē;  pasākumi, kuru 

mērķis ir apkarot tīšu dezinformācijas 

izplatīšanu;  ES digitālo platformu 

ekonomikas novērošanas centrs, kā arī 

pētījumi un informatīvi pasākumi. 

Papildus tiks atbalstītas digitālā vienotā 

tirgus atbalsta darbības, kuras ietvers 

Eiropas mēroga drošāka interneta centru 

tīklu, kas sekmēs mediju lietotprasmi un 

digitālo pratību un vairos izpratni 

nepilngadīgo bērnu, vecāku un skolotāju 

vidū attiecībā uz personas datu 

aizsardzības nozīmi tiešsaistē un riskiem, 

ar ko nepilngadīgie saskaras tiešsaistē, un 

to, kā viņus pasargāt un kā cīnīties pret 

bērnu seksuālo izmantošanu attēlojošu 

materiālu izplatīšanu tiešsaistē; pasākumi, 

kuru mērķis ir novērst digitālās atkarības 

problēmas, apkarot tīšu dezinformācijas 

izplatīšanu un manipulācijas tiešsaistē; ES 

digitālo platformu ekonomikas 

novērošanas centrs, kā arī pētījumi un 

informatīvi pasākumi. 

Or. en 

 

 


