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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. finder det nødvendigt at vurdere 

digitaliseringens indvirkning på sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen og tilpasse 

de nuværende sundheds- og 

sikkerhedsforanstaltninger i 

overensstemmelse hermed; bemærker, at 

personer, der telearbejder eller deltager i 

crowdworking hjemmefra, også kan blive 

udsat for ulykker; understreger, at 

arbejdsrelaterede mentale 

sundhedsproblemer, som f.eks. 

udbrændthed som følge af konstant 

tilgængelighed og nedbrydningen af 

traditionelle arbejdstidsordninger, udgør 

en alvorlig fare for arbejdstagerne; 
opfordrer Kommissionen til at iværksætte 

en undersøgelse af digitaliseringens 

følgevirkninger, herunder øget arbejdspres, 

for arbejdstagernes psykiske velbefindende 

og familieliv og for udviklingen af børns 

kognitive evner; 

8. finder det nødvendigt at vurdere 

digitaliseringens indvirkning på sikkerhed 

og sundhed på arbejdspladsen og, om 

nødvendigt, tilpasse de nuværende 

sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger i 

overensstemmelse hermed; understreger, 

at digitaliseringen øger autonomi og 

fleksible arbejdstider, hvilket muliggør en 

bedre balance mellem arbejde og privatliv, 

mens det i nogle tilfælde medfører nye 

udfordringer, såsom arbejdsrelaterede 

mentale sundhedsproblemer som f.eks. 

udbrændthed som følge af konstant 

tilgængelighed og nedbrydning af 

traditionelle arbejdstidsordninger; 

opfordrer Kommissionen til at lette 

udvekslingen af bedste praksis mellem 

medlemsstaterne og den offentlige og den 

private sektor med hensyn til både de 

negative og de positive virkninger af 

digitaliseringen, herunder øget 

arbejdspres, for arbejdstagernes psykiske 

velbefindende og familieliv og for 

udviklingen af børns kognitive evner; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

53. understreger vigtigheden af en 

vellykket gennemførelse af EFSI til at 

maksimere investeringerne ved at satse på 

projekter med højere risikoprofiler, fremme 

den økonomiske genopretning og stimulere 

væksten samt ved at tilskynde til private 

investeringer, bl.a. i form af 

mikrofinansiering og risikovillig kapital, til 

støtte for innovative virksomheder i de 

forskellige finansieringsfaser af deres 

udvikling; understreger, at det i tilfælde af 

markedssvigt er vigtigt fuldt ud at udnytte 

de offentlige midler, som allerede er afsat 

til digitale investeringer, at skabe mulighed 

for synergier mellem EU-programmer, som 

eksempelvis Horisont 2020, CEF, andre 

relevante strukturfonde og andre 

instrumenter, herunder projekter i 

lokalsamfundene og statsstøtte, som er i 

overensstemmelse med retningslinjerne for 

statsstøtte, med henblik på at fremme 

offentlige radiobaserede net (WLAN-net) i 

større og mindre kommuner, eftersom dette 

har vist sig at være absolut nødvendigt for 

den regionale, sociale og kulturelle 

integration samt for uddannelse; 

53. understreger vigtigheden af en 

vellykket gennemførelse af EFSI til at 

maksimere investeringerne ved at satse på 

projekter med højere risikoprofiler, fremme 

den økonomiske genopretning og stimulere 

væksten samt ved at tilskynde til private 

investeringer, bl.a. i form af 

mikrofinansiering og risikovillig kapital, til 

støtte for innovative virksomheder i de 

forskellige finansieringsfaser af deres 

udvikling; understreger, at det i tilfælde af 

markedssvigt er vigtigt fuldt ud at udnytte 

de offentlige midler, som allerede er afsat 

til digitale investeringer, at skabe mulighed 

for synergier mellem EU-programmer, som 

eksempelvis Horisont 2020, CEF, andre 

relevante strukturfonde og andre 

instrumenter, herunder projekter i 

lokalsamfundene og statsstøtte, som er i 

overensstemmelse med retningslinjerne for 

statsstøtte, herunder med henblik på at 

fremme offentlige radiobaserede net 

(WLAN-net) i større og mindre kommuner, 

eftersom dette har vist sig at være absolut 

nødvendigt for den regionale, sociale og 

kulturelle integration samt for uddannelse; 

Or. en 
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76. mener, at visse onlinemellemled og 

onlineplatforme genererer indtægter fra 

kulturelle værker og kulturelt indhold, men 

at disse indtægter ikke altid deles med 

indholdsskaberne; opfordrer 

Kommissionen til at overveje 

evidensbaserede valgmuligheder for at tage 

højde for enhver form for overførsel af 

værdi fra indhold til tjenesteydelser, som 

kan gør det muligt for ophavsmænd, 

udøvende kunstnere og rettighedshavere at 

modtage en rimelig godtgørelse for 

anvendelsen af deres arbejde på internettet, 

uden at det hæmmer innovationen; 

76. mener, at visse onlinemellemled og 

onlineplatforme genererer indtægter fra 

kulturelle værker og kulturelt indhold, men 

at disse indtægter ikke altid deles med 

indholdsskaberne; opfordrer 

Kommissionen til at overveje 

evidensbaserede valgmuligheder for at tage 

højde for enhver form for mangel på 

gennemsigtighed og overførsel af værdi fra 

indhold til tjenesteydelser, som kan gør det 

muligt for ophavsmænd, udøvende 

kunstnere og rettighedshavere at modtage 

en rimelig godtgørelse for anvendelsen af 

deres arbejde på internettet, uden at det 

hæmmer innovationen; 

Or. en 

 

 


