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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (9a) Choć istotne jest, aby program 

umożliwił stworzenie ekosystemu, który 

może przyciągnąć inwestycje europejskie 

generujące wartość dodaną dla obywateli, 

przedsiębiorstw i organów administracji 

publicznej w Unii, oraz by podniósł 

zdolności i umiejętności cyfrowe, równie 

ważne jest pielęgnowanie kultury 

klasycznej i humanistycznej. Nadmierne 

korzystanie ze sprzętu technologicznego i 

cyfrowego może skutkować ubożeniem 

umiejętności psychospołecznych, 

zwłaszcza wśród młodych osób w wieku 

rozwojowym, a także niedoborem snu, 

siedzącym trybem życia i uzależnieniem 

cyfrowym. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część 2 – akapit 2 – punkt 3 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. Przyjęcie środków służących 

analizie danych dotyczących skutków 

psychologicznych, percepcyjnych, 

społecznych i behawioralnych dla 

użytkowników aktywnych i biernych, które 

to skutki wynikają z rozpowszechnienia 

sztucznej inteligencji, wszechobecnych 

połączeń oraz obecności systemów 

cyberfizycznych (robotów) w życiu 

codziennym użytkowników, szczególnie 

użytkowników w wieku rozwojowym. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część 5 – podczęść I – punkt 5 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5. Kształcenie i kultura: zapewnienie 

twórcom i branży twórczej w Europie 

dostępu do najnowszych technologii 

cyfrowych, począwszy od sztucznej 

inteligencji, a skończywszy na 

zaawansowanych systemach 

obliczeniowych. Wykorzystanie 

europejskiego dziedzictwa kulturowego 

jako narzędzia służącego propagowaniu 

różnorodności kulturowej, spójności 

społecznej i obywatelstwa europejskiego. 

Wspieranie absorpcji technologii 

cyfrowych w edukacji. 

5. Kształcenie i kultura: zapewnienie 

twórcom i branży twórczej w Europie 

skutecznego dostępu do najnowszych 

technologii cyfrowych, począwszy od 

sztucznej inteligencji, a skończywszy na 

zaawansowanych systemach 

obliczeniowych. Wykorzystanie 

materialnego i niematerialnego 

europejskiego dziedzictwa kulturowego 

jako narzędzia służącego propagowaniu 

różnorodności kulturowej, wolności słowa, 

spójności społecznej i obywatelstwa 

europejskiego; ochrona i 

rozpowszechnianie materialnego i 

niematerialnego europejskiego 

dziedzictwa kulturowego przez cyfryzację i 

inne inicjatywy uwzględniające najnowsze 

technologie cyfrowe, takie jak 

rzeczywistość rozszerzona; wspieranie 

absorpcji technologii cyfrowych w 

edukacji i ich wykorzystywanie w 

szkołach, które muszą być wyposażone w 

odpowiednie narzędzia i infrastrukturę 

cyfrową, poczynając od sieci 

szerokopasmowych o dużej 

przepustowości i dostępu do internetu o 

przepustowości co najmniej 100 Mbps; 

wspieranie transformacji cyfrowej, a 

jednocześnie dbanie o wykształcenie 

klasyczne i humanistyczne, aby 

zrównoważyć zagrożenia związane z 

zależnością cyfrową i ubożeniem 

umiejętności psychospołecznych oraz 
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wesprzeć naturalne postrzeganie 

czasoprzestrzeni, zwłaszcza w wieku 

rozwojowym. 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik I – część 5 – podczęść I – punkt 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wspierany będzie również pakiet działań 

wspierających jednolity rynek cyfrowy, 

obejmujący: ogólnoeuropejską sieć 

centrów bezpieczniejszego internetu 

mającą na celu promowanie umiejętności 

informatycznych i zwiększanie 

świadomości wśród małoletnich, rodziców 

i nauczycieli w kwestiach związanych 

z zagrożeniami, jakie mogą napotkać 

osoby małoletnie w internecie, oraz na 

temat sposobów ich ochrony, a także 

zaradzenie problemowi rozpowszechniania 

w internecie materiałów przedstawiających 

seksualne wykorzystywanie dzieci; środki 

mające na celu zwalczanie umyślnego 

rozpowszechniania dezinformacji; 

obserwatorium UE ds. gospodarki platform 

cyfrowych, jak również badania i działania 

informacyjne. 

Wspierany będzie również pakiet działań 

wspierających jednolity rynek cyfrowy, 

obejmujący: ogólnoeuropejską sieć 

centrów bezpieczniejszego internetu 

mającą na celu promowanie umiejętności 

korzystania z mediów oraz umiejętności 

informatycznych i zwiększanie 

świadomości, w tym wśród małoletnich od 

najmłodszych lat, rodziców i nauczycieli, 

w kwestiach związanych ze znaczeniem 

ochrony danych osobowych online i z 

zagrożeniami, jakie mogą napotkać osoby 

małoletnie w internecie, oraz na temat 

sposobów ich ochrony, a także zaradzenie 

problemowi rozpowszechniania w 

internecie materiałów przedstawiających 

seksualne wykorzystywanie dzieci; środki 

mające na celu zapobieganie uzależnieniu 

cyfrowemu i zwalczanie umyślnego 

rozpowszechniania dezinformacji i 

manipulacji w internecie; obserwatorium 

UE ds. gospodarki platform cyfrowych, jak 

również badania i działania informacyjne. 

Or. en 

 


