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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (9a) Čeprav je bistvenega pomena, da 

program omogoči vzpostavitev ekosistema, 

ki lahko pritegne evropske naložbe, ki 

ustvarjajo dodano vrednost za javnost, 

podjetja in javne uprave v Uniji, ter da 

krepi digitalne zmogljivosti in spretnosti, 

je prav tako pomembno, da se spodbuja 

tradicionalna in humanistična kultura. 

Pretirana uporaba tehnološke in digitalne 

opreme lahko vodi v zmanjšanje psihičnih 

in medosebnih sposobnosti, zlasti pri 

mladih v razvojni dobi, ter do 

pomanjkanja spanja, sedečega 

življenjskega sloga in digitalne odvisnosti. 

Or. en 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Sprejetje ukrepov za analizo 

podatkov v zvezi s psihološkimi, 

zaznavnimi, družbenimi in vedenjskimi 

učinki na aktivne in pasivne uporabnike, 

ki so posledica razširjanja umetne 

inteligence, vseprisotnih povezav in 

vsakodnevne navzočnosti kibernetsko-

fizičnih sistemov (robotov) v življenju 

uporabnikov, zlasti tistih v razvojni dobi. 

Or. en 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. izobraževanje in kultura: 

omogočanje dostopa ustvarjalcem in 

ustvarjalni industriji v Evropi do 

najsodobnejših digitalnih tehnologij, od 

umetne inteligence do naprednega 

računalništva. Uporaba evropske kulturne 

dediščine kot sredstva za spodbujanje 

kulturne raznolikosti, socialne kohezije in 

evropskega državljanstva. Podpora uporabi 

digitalnih tehnologij v izobraževanju. 

5. izobraževanje in kultura: 

omogočanje učinkovitega dostopa 

ustvarjalcem in ustvarjalni industriji v 

Evropi do najsodobnejših digitalnih 

tehnologij, od umetne inteligence do 

naprednega računalništva; Uporaba 

materialne in nematerialne evropske 

kulturne dediščine kot sredstva za 

spodbujanje kulturne raznolikosti, svobode 

izražanja, socialne kohezije in evropskega 

državljanstva; ohranjanje in razširjanje 

evropske kulturne dediščine, tako 

materialne kot nematerialne, z 

digitalizacijo in drugimi pobudami, ki 

upoštevajo najnovejše digitalne 

tehnologije, kot je nadgrajena resničnost; 
podpora uporabi digitalnih tehnologij v 

izobraževanju in njihovi uporabi v šolah, 

ki morajo biti ustrezno opremljene in 

morajo imeti potrebno infrastrukturo, 

začenši z visoko zmogljivimi 

širokopasovnimi omrežji s povezljivostjo s 

hitrostjo vsaj 100 Mb/s; sledenje digitalni 

preobrazbi, obenem pa spodbujanje 

izobraževanja iz klasičnih in 

humanističnih predmetov, da bi 

uravnotežili nevarnosti digitalne 

odvisnosti in zmanjševanja psihičnih in 

medosebnih spretnosti, naravno 

dojemanje prostora in časa, zlasti v 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Poleg tega bo podprt niz dejavnosti v 

podporo enotnemu digitalnemu trgu, ki 

zajemajo vseevropsko omrežje centrov za 

varnejši internet za pospeševanje digitalne 

pismenosti ter ozaveščanje mladoletnikov, 

staršev in učiteljev o tveganjih, s katerimi 

se lahko mladoletniki srečujejo na spletu, 

in načinih, kako jih obraniti, boj proti 

spletnemu širjenju posnetkov spolnih 

zlorab otrok, ukrepe zoper namerno 

širjenje dezinformacij, opazovalnico EU za 

gospodarstva digitalnih platform ter študije 

in dejavnosti ozaveščanja. 

Poleg tega bo podprt niz dejavnosti v 

podporo enotnemu digitalnemu trgu, ki 

zajemajo vseevropsko omrežje centrov za 

varnejši internet za pospeševanje medijske 

in digitalne pismenosti ter ozaveščanje 

mladoletnikov že od mladih let, staršev in 

učiteljev o tveganjih o tem, kako 

pomembno je varstvo osebnih podatkov na 

spletu, in o tveganjih, s katerimi se lahko 

mladoletniki na njem srečujejo, ter 

načinih, kako jih obraniti, boj proti 

spletnemu širjenju posnetkov spolnih 

zlorab otrok, ukrepe za preprečevanje 

digitalne zasvojenosti, zoper namerno 

širjenje dezinformacij in manipulacije na 

spletu, opazovalnico EU za gospodarstvo 

digitalnih platform ter študije in dejavnosti 

ozaveščanja. 

Or. en 

 

 


