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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. úgy véli, hogy meg kell vizsgálni a 

digitalizáció munkahelyi egészségre és 

biztonságra gyakorolt hatását, és a meglévő 

egészségvédelmi és biztonsági 

intézkedéseket ennek megfelelően kell 

átalakítani; felhívja a figyelmet azokra a 

kockázatokra, amelyeknek az otthonról 

távmunkázó vagy „crowdworking” 

formában dolgozó személyek ki vannak 

téve; hangsúlyozza, hogy a munkához 

köthető mentális problémák, mint például 

a folyamatos elérhetőség és a 

hagyományos munkaidő-beosztás 

szétzilálódása miatt kialakuló kiégés 

komoly kockázatot jelentenek a 

munkavállalókra; kéri a Bizottságot, hogy 

készítsen tanulmányt a digitalizáció nem 

szándékolt hatásairól, például a nagyobb 

munkaintenzitásnak a munkavállalók 

pszichés jóllétére és családjára, illetve a 

gyermekek kognitív fejlődésére gyakorolt 

hatásáról; 

8. úgy véli, hogy meg kell vizsgálni a 

digitalizáció munkahelyi egészségre és 

biztonságra gyakorolt hatását, és a meglévő 

egészségvédelmi és biztonsági 

intézkedéseket szükség szerint ennek 

megfelelően kell átalakítani; hangsúlyozza, 

hogy a digitalizáció fokozza az autonómiát 

és a rugalmas munkaidő-beosztást, amely 

lehetővé teszi a munka és a magánélet 

közötti jobb egyensúlyt, de egyes 

esetekben új kihívásokat is támaszthat, 

amilyenek például a munkához köthető 

mentális problémák, beleértve a folyamatos 

elérhetőség és a hagyományos munkaidő-

beosztás szétzilálódása miatt kialakuló 

kiégést;  kéri a Bizottságot, hogy a köz- és 

magánszektorban egyaránt könnyítse meg 
a bevált gyakorlatok tagállamok közötti 

cseréjét a digitalizáció pozitív és negatív 

hatásai – például a nagyobb 

munkaintenzitásnak és a rugalmas 

munkaidő-beosztásnak a munkavállalók 

pszichés jóllétére gyakorolt hatása – 

tekintetében, illetve a munka és a 

magánélet közti jobb egyensúly elősegítése 

terén; 
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53. hangsúlyozza az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) sikeres 

végrehajtásának fontosságát a beruházások 

maximalizálása érdekében a magasabb 

kockázati profilú projektek előtérbe 

helyezésével, a gazdasági fellendülés 

felgyorsításával, a növekedés serkentésével 

és a magánberuházások, többek között a 

mikrofinanszírozás és a kockázati tőke 

ösztönzésével az innovatív vállalatok 

támogatására fejlődésük különböző 

finanszírozási szakaszaiban; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy piaci 

hiányosságok esetén teljes mértékben 

használják fel a digitális beruházások 

számára már rendelkezésre álló 

pénzeszközöket, tegyék lehetővé az uniós 

programok, például a Horizont 2020, az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, más 

vonatkozó strukturális alapok és eszközök, 

köztük a közösségi alapú projektek és az 

állami támogatásra vonatkozó 

iránymutatásokkal összhangban nyújtott 

állami támogatások közötti szinergiákat 

annak érdekében, hogy előmozdítsák a 

nyilvános WLAN-hálózatokat a kisebb és 

nagyobb településeken, mivel ez 

bizonyítottan elengedhetetlen a regionális, 

társadalmi és kulturális integráció, 

valamint az oktatás szempontjából; 

53. hangsúlyozza az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (ESBA) sikeres 

végrehajtásának fontosságát a beruházások 

maximalizálása érdekében a magasabb 

kockázati profilú projektek előtérbe 

helyezésével, a gazdasági fellendülés 

felgyorsításával, a növekedés serkentésével 

és a magánberuházások, többek között a 

mikrofinanszírozás és a kockázati tőke 

ösztönzésével az innovatív vállalatok 

támogatására fejlődésük különböző 

finanszírozási szakaszaiban; hangsúlyozza 

annak fontosságát, hogy piaci 

hiányosságok esetén teljes mértékben 

használják fel a digitális beruházások 

számára már rendelkezésre álló 

pénzeszközöket, tegyék lehetővé az uniós 

programok, például a Horizont 2020, az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, más 

vonatkozó strukturális alapok és eszközök, 

köztük a közösségi alapú projektek és az 

állami támogatásra vonatkozó 

iránymutatásokkal összhangban nyújtott 

állami támogatások közötti szinergiákat 

többek között annak érdekében, hogy 

előmozdítsák a nyilvános WLAN-

hálózatokat a kisebb és nagyobb 

településeken, mivel ez bizonyítottan 

elengedhetetlen a regionális, társadalmi és 

kulturális integráció, valamint az oktatás 

szempontjából; 
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76. véleménye szerint egyes online 

közvetítők és online platformok 

jövedelemre tesznek szert a kulturális 

művekből és tartalmakból, melyet azonban 

nem minden esetben osztanak meg az 

alkotókkal; felhívja a Bizottságot, hogy 

fontoljon meg bizonyítékokon alapuló 

megoldásokat a tartalomtól a 

szolgáltatások felé történő értéktranszfer 

kezelésére szolgáló lehetőségekre, amelyek 

az innováció hátráltatása nélkül teszik 

lehetővé a szerzők, az előadók és a 

jogosultak számára, hogy műveik 

internetes felhasználása után méltányos 

díjazásban részesüljenek; 

76. véleménye szerint egyes online 

közvetítők és online platformok 

jövedelemre tesznek szert a kulturális 

művekből és tartalmakból, melyet azonban 

nem minden esetben osztanak meg az 

alkotókkal; felhívja a Bizottságot, hogy 

fontoljon meg bizonyítékokon alapuló 

megoldásokat az átláthatóság hiánya és 

tartalomtól a szolgáltatások felé történő 

értéktranszfer kezelésére szolgáló 

lehetőségekre, amelyek az innováció 

hátráltatása nélkül teszik lehetővé a 

szerzők, az előadók és a jogosultak 

számára, hogy műveik internetes 

felhasználása után méltányos díjazásban 

részesüljenek; 

Or. en 

 

 


