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Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Chiar dacă este esențial ca 

programul să permită crearea unui 

ecosistem care să poată să atragă investiții 

europene care să genereze valoare 

adăugată pentru cetățeni, întreprinderi și 

administrațiile publice din Uniune și să 

mărească capacitățile și competențele 

digitale, este la fel de vitală promovarea 

culturii clasice și umaniste. Utilizarea 

excesivă a echipamentelor tehnologice și 

digitale poate duce la o epuizare a 

competențelor psiho-relaționale, în 

special în rândul tinerilor aflați într-o 

etapă de dezvoltare, precum și la privarea 

de somn, la un stil de viață sedentar și la 

dependența digitală. 
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Propunere de regulament 

Anexa I – secțiunea 2 – paragraful 2 – punctul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Adoptarea de măsuri pentru 

analiza datelor privind efectele 

psihologice, de percepție, sociale și 

comportamentale ale utilizatorilor activi și 

pasivi în fața răspândirii inteligenței 

artificiale, a conexiunilor omniprezente și 

a prezenței unor sisteme ciber-fizice 

(roboți) în viața de zi cu zi a utilizatorilor, 

în special a celor într-o etapă de 

dezvoltare. 

Or. en 
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Anexa I – secțiunea 5 – partea I – punctul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Educație și cultură: oferirea 

creatorilor și industriei creative din Europa 

acces la cele mai recente tehnologii digitale 

pornind de la inteligența artificială până la 

tehnica de calcul avansată; valorificarea 

patrimoniului cultural european ca vector 

de promovare a diversității culturale, a 

coeziunii sociale și a cetățeniei europene; 

sprijinirea integrării tehnologiilor digitale 

în educație. 

5. Educație și cultură: oferirea 

creatorilor și industriei creative din Europa 

acces efectiv la cele mai recente tehnologii 

digitale pornind de la inteligența artificială 

până la tehnica de calcul avansată; 

valorificarea patrimoniului cultural 

european, material și imaterial, ca vector 

de promovare a diversității culturale, a 

libertății de expresie, a coeziunii sociale și 

a cetățeniei europene; conservarea și 

popularizarea patrimoniului material și 

imaterial al Europei prin digitalizare și 

alte inițiative care iau în considerare cele 

mai recente tehnologii digitale, precum 

realitatea augmentată; sprijinirea 

integrării tehnologiilor digitale în educație 

și utilizarea acestora în școli care trebuie 

să fie dotate în mod corespunzător și să 

dispună de infrastructurile necesare, 

începând cu rețele în bandă largă de mare 

capacitate și cu o conectivitate de cel 

puțin 100 Mbps; sprijinirea transformării 

digitale, încurajând, în același timp, 

formarea clasică și umanistă, pentru a 

echilibra pericolele legate de dependența 

digitală și de epuizarea competențelor 

psiho-relaționale și deformarea percepției 

universului spațio-temporal natural, în 

special într-o etapă de dezvoltare. 

Or. en 
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Propunere de regulament 

Anexa I – secțiunea 5 – partea I – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În plus, se va introduce un set de activități 

de sprijinire a pieței unice digitale, care vor 

include o rețea paneuropeană de centre 

pentru un internet mai sigur, în vederea 

stimulării alfabetizării digitale și creșterii 

gradului de conștientizare în rândul 

minorilor, părinților și cadrelor didactice în 

ceea ce privește riscurile cu care se pot 

confrunta minorii în mediul online și 

modalitățile de a-i proteja, precum și în 

vederea combaterii difuzării online a unor 

materiale care prezintă abuzuri sexuale 

asupra copiilor; măsuri care vizează 

combaterea colportării intenționate a 

informațiilor false; un observator UE 

pentru economia bazată pe platforme 

digitale, precum și studiile și activitățile de 

informare. 

În plus, se va introduce un set de activități 

de sprijinire a pieței unice digitale, care vor 

include o rețea paneuropeană de centre 

pentru un internet mai sigur, în vederea 

stimulării alfabetizării mediatice și digitale 

și creșterii gradului de conștientizare, de la 

o vârstă precoce, în rândul minorilor, 

părinților și cadrelor didactice în ceea ce 

privește importanța protecției datelor cu 

caracter personal online și riscurile cu 

care se pot confrunta minorii în mediul 

online și modalitățile de a-i proteja, precum 

și în vederea combaterii difuzării online a 

unor materiale care prezintă abuzuri 

sexuale asupra copiilor; măsuri care 

vizează evitarea fenomenelor de 

dependență digitală, combaterea 

colportării intenționate a informațiilor false 

și manipularea online; un observator UE 

pentru economia bazată pe platforme 

digitale, precum și studiile și activitățile de 

informare. 

Or. en 

 


