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Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da je treba oceniti učinke 

digitalizacije na zdravje in varnost pri delu 

ter ustrezno prilagoditi sedanje zdravstvene 

in varnostne ukrepe; opozarja, da se lahko 

nesreče pripetijo tudi delavcem, ki svoje 

delo opravljajo od doma v okviru dela na 

daljavo ali delegiranja dela internetni 

množici; poudarja, da z delom povezane 

težave z duševnim zdravjem, kot je 

izgorelost, ki jih povzročajo stalna 

razpoložljivost in erozija tradicionalne 

ureditve delovnega časa, pomenijo resno 

tveganje za delavce; poziva Komisijo, naj 

naroči študijo o učinkih dejavnikov, ki 

spremljajo digitalizacijo, kot je večja 
intenzivnost dela, na dobro počutje in 

družinsko življenje delavcev ter na razvoj 

kognitivnih sposobnosti otrok; 

8. meni, da je treba oceniti učinke 

digitalizacije na zdravje in varnost pri delu 

ter po potrebi ustrezno prilagoditi sedanje 

zdravstvene in varnostne ukrepe; poudarja, 

da digitalizacija veča raven samostojnosti 

in omogoča prožen delovni čas, kar 

omogoča boljše usklajevanje poklicnega 

in zasebnega življenja, vendar lahko v 

nekaterih primerih privede do novih 

izzivov, kot so z delom povezane težave z 

duševnim zdravjem, tudi izgorelost, ki jih 

povzročajo stalna razpoložljivost in erozija 

tradicionalne ureditve delovnega časa; 

poziva Komisijo, naj olajša izmenjavo 

primerov dobre prakse med državami 

članicami, tako v javnem kot zasebnem 

sektorju, kar zadeva negative in pozitivne 

učinke digitalizacije, kot sta intenzivnost 

dela in prilagodljiv delovni čas, na dobro 

počutje delavcev ter na omogočanje 

boljšega usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja; 
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53. poudarja pomen uspešnega izvajanja 

Evropskega sklada za strateške naložbe 

prek usmerjanja na projekte s profili 

večjega tveganja, okrepitve gospodarskega 

okrevanja ter spodbujanja rasti in zasebnih 

naložb, med drugim mikrofinanciranja in 

tveganega kapitala v podporo inovativnim 

podjetjem, ki so pri svojem razvoju v 

različnih fazah financiranja; poudarja, kako 

pomembno je v primeru tržnih 

pomanjkljivosti v celoti izkoristiti javna 

sredstva, ki so že na voljo za digitalne 

naložbe, omogočiti sinergije med programi 

EU, kot so Obzorje 2020, instrument za 

povezovanje Evrope, drugi ustrezni 

strukturni skladi in drugi instrumenti, 

vključno s projekti, ki temeljijo na 

skupnosti, in državno pomočjo, v skladu s 

smernicami o državni pomoči, da bi 

spodbudili javna omrežja WLAN v velikih 

in majhnih občinah, saj se je to izkazalo za 

bistveno pri regionalni, socialni in kulturni 

integraciji ter izobraževanju; 

53. poudarja pomen uspešnega izvajanja 

Evropskega sklada za strateške naložbe 

prek usmerjanja na projekte s profili 

večjega tveganja, okrepitve gospodarskega 

okrevanja ter spodbujanja rasti in zasebnih 

naložb, med drugim mikrofinanciranja in 

tveganega kapitala v podporo inovativnim 

podjetjem, ki so pri svojem razvoju v 

različnih fazah financiranja; poudarja, kako 

pomembno je v primeru tržnih 

pomanjkljivosti v celoti izkoristiti javna 

sredstva, ki so že na voljo za digitalne 

naložbe, omogočiti sinergije med programi 

EU, kot so Obzorje 2020, instrument za 

povezovanje Evrope, drugi ustrezni 

strukturni skladi in drugi instrumenti, 

vključno s projekti, ki temeljijo na 

skupnosti, in državno pomočjo, v skladu s 

smernicami o državni pomoči, med drugim 

da bi spodbudili javna omrežja WLAN v 

velikih in majhnih občinah, saj se je to 

izkazalo za bistveno pri regionalni, socialni 

in kulturni integraciji ter izobraževanju; 
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76. meni, da nekateri spletni posredniki in 

spletne platforme ustvarjajo dohodek iz 

kulturnih del in vsebin, vendar ga ne delijo 

vedno z avtorji; poziva Komisijo, naj 

preuči možnosti na podlagi dokazov, da bi 

obravnavala prenos vrednosti z vsebine na 

storitve, s čimer bi avtorjem, izvajalcem in 

imetnikom pravic omogočili pošteno 

plačilo za uporabo njihovega dela na 

spletu, ne da bi s tem ovirali inovacije; 

76. meni, da nekateri spletni posredniki in 

spletne platforme ustvarjajo dohodek iz 

kulturnih del in vsebin, vendar ga ne delijo 

vedno z avtorji; poziva Komisijo, naj 

preuči možnosti na podlagi dokazov, da bi 

obravnavala pomanjkanje preglednosti in 

prenos vrednosti z vsebine na storitve, s 

čimer bi avtorjem, izvajalcem in 

imetnikom pravic omogočili pošteno 

plačilo za uporabo njihovega dela na 

spletu, ne da bi s tem ovirali inovacije; 

Or. en 

 

 


