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Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet anser att 

digitaliseringens inverkan på arbetsmiljön 

måste utvärderas och att befintliga 

arbetsplatsnormer för hälsa och säkerhet 

måste anpassas i enlighet därmed. 

Parlamentet noterar möjligheten till 

olyckor som en arbetstagare som arbetar 

hemifrån genom distansarbete eller 

”crowdworking” kan råka ut för. 
Parlamentet betonar att arbetsrelaterade 

psykiska hälsoproblem, som utbrändhet till 

följd av konstant tillgänglighet och 

urholkade traditionella arbetstider, utgör 

en allvarlig risk för arbetstagarna. 

Kommissionen uppmanas att se till att en 

studie utarbetas om digitaliseringens 

bieffekter, t.ex. den ökade 

arbetsintensitetens effekter för 

arbetstagarnas mentala välbefinnande och 

familjelivet och utvecklingen när det 

gäller barns kognitiva färdigheter. 

8. Europaparlamentet anser att 

digitaliseringens inverkan på arbetsmiljön 

måste utvärderas och att befintliga 

arbetsplatsnormer för hälsa och säkerhet 

vid behov måste anpassas i enlighet 

därmed. Parlamentet betonar att 

digitaliseringen ger ökat 

självbestämmande och mer flexibel 

arbetstid, vilket möjliggör en bättre balans 

mellan arbetsliv och privatliv, låt vara att 

den ibland ger upphov till nya 

utmaningar, exempelvis arbetsrelaterade 

psykiska hälsoproblem, såsom utbrändhet 

till följd av konstant tillgänglighet och 

urholkade traditionella arbetstider. 

Kommissionen uppmanas att underlätta 

utbyte av bästa praxis mellan 

medlemsstaterna samt mellan den 

offentliga och den privata sektorn om 

digitaliseringens inverkan i både positivt 

och negativt hänseende, exempelvis i form 

av ökad arbetsintensitet och flexibla 

arbetstider, för arbetstagarnas mentala 

välbefinnande och för möjligheterna till 

bättre balans mellan arbetsliv och 

privatliv. 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

53. Europaparlamentet betonar betydelsen 

av ett framgångsrikt genomförande av Efsi 

för att maximera investeringar genom att 

inrikta sig på projekt med högre riskprofil, 

främja ekonomisk återhämtning, stimulera 

tillväxt och skapa incitament för privata 

investeringar, bl.a. mikrofinansiering och 

riskkapital för att stödja innovativa företag 

som befinner sig i olika finansieringsfaser 

av sin utveckling. Parlamentet betonar, i 

händelse av marknadsmisslyckande, 

betydelsen av att fullt ut utnyttja de 

offentliga medel som redan finns 

tillgängliga för digitala investeringar, av att 

möjliggöra synergier mellan EU-program 

såsom Horisont 2020, Fonden för ett 

sammanlänkat Europa, andra relevanta 

strukturfonder och instrument, däribland 

lokalt baserade projekt och statligt stöd i 

enlighet med riktlinjerna för statligt stöd, 

för att främja offentliga trådlösa nät i större 

och mindre kommuner, eftersom detta har 

visat sig oumbärligt för regional, social och 

kulturell integration liksom utbildning. 

53. Europaparlamentet betonar betydelsen 

av ett framgångsrikt genomförande av Efsi 

för att maximera investeringar genom att 

inrikta sig på projekt med högre riskprofil, 

främja ekonomisk återhämtning, stimulera 

tillväxt och skapa incitament för privata 

investeringar, bl.a. mikrofinansiering och 

riskkapital för att stödja innovativa företag 

som befinner sig i olika finansieringsfaser 

av sin utveckling. Parlamentet betonar, i 

händelse av marknadsmisslyckande, 

betydelsen av att fullt ut utnyttja de 

offentliga medel som redan finns 

tillgängliga för digitala investeringar, av att 

möjliggöra synergier mellan EU-program 

såsom Horisont 2020, Fonden för ett 

sammanlänkat Europa, andra relevanta 

strukturfonder och instrument, däribland 

lokalt baserade projekt och statligt stöd i 

enlighet med riktlinjerna för statligt stöd, 

bland annat för att främja offentliga 

trådlösa nät i större och mindre kommuner, 

eftersom detta har visat sig oumbärligt för 

regional, social och kulturell integration 

liksom utbildning. 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

76. Europaparlamentet anser att vissa 

mellanhänder på internet och 

onlineplattformar genererar sina intäkter 

genom kulturella verk och kulturellt 

innehåll, men dessa intäkter delas 

eventuellt inte alltid med upphovsmännen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

överväga evidensbaserade alternativ för att 

hantera eventuell överföring av värdet från 

innehållet till tjänsterna, så att 

upphovsmän, utövande konstnärer och 

rättsinnehavare får rimlig kompensation för 

användningen av sina verk på internet, utan 

att innovationen hämmas. 

76. Europaparlamentet anser att vissa 

mellanhänder på internet och 

onlineplattformar genererar sina intäkter 

genom kulturella verk och kulturellt 

innehåll, men dessa intäkter delas 

eventuellt inte alltid med upphovsmännen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

överväga evidensbaserade alternativ för att 

hantera eventuell brist på insyn och 

överföring av värdet från innehållet till 

tjänsterna, så att upphovsmän, utövande 

konstnärer och rättsinnehavare får rimlig 

kompensation för användningen av sina 

verk på internet, utan att innovationen 

hämmas. 

Or. en 

 

 


