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8. ζεσξεί όηη είλαη αλαγθαίν λα 

αμηνινγεζνύλ νη επηπηώζεηο ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ζηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαζώο θαη λα 

επηθαηξνπνηεζνύλ ηα πθηζηάκελα κέηξα 

πγείαο θαη αζθάιεηαο· επηζεκαίλεη όηη ηα 

άηνκα πνπ εξγάδνληαη από ην ζπίηη κέζσ 

ηειεξγαζίαο ή πιεζεξγαζίαο 

(crowdworking) κπνξεί λα είλαη 

εθηεζεηκέλα ζε αηπρήκαηα· ηνλίδεη όηη ηα 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία, όπσο ε 

ππεξθόπσζε πνπ νθείιεηαη ζηε ζπλερή 

πξνζβαζηκόηεηα θαη ηε δηάβξσζε ησλ 

παξαδνζηαθώλ ξπζκίζεσλ ηνπ ρξόλνπ 

εξγαζίαο αληηπξνζσπεύνπλ ζνβαξό 

θίλδπλν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο· θαιεί ηελ 

Επηηξνπή λα αλαζέζεη ηελ εθπόλεζε 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο δεπηεξνγελείο 
επηπηώζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο, κεηαμύ 

άιισλ ηεο απμεκέλεο έληαζεο εξγαζίαο, 

ζηελ ςπρηθή επεμία θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

δσή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

ησλ γλσζηηθώλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ· 

8. ζεσξεί όηη είλαη αλαγθαίν λα 

αμηνινγεζνύλ νη επηπηώζεηο ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ζηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαζώο θαη, όπνπ 

είλαη αλαγθαίν, λα επηθαηξνπνηεζνύλ ηα 

πθηζηάκελα κέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο· 

ηνλίδεη όηη ε ςεθηνπνίεζε απμάλεη ηελ 

απηνλνκία, θαζώο θαη ηελ επειημία ησλ 

σξαξίσλ εξγαζίαο, επηηξέπνληαο έηζη κηα 

θαιύηεξε ηζνξξνπία κεηαμύ εξγαζίαο θαη 

ηδησηηθήο δσήο, ελδέρεηαη όκσο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, λα πξνθαιεί λέαο 

κνξθήο πξνβιήκαηα, όπσο ηα 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εξγαζία, κεηαμύ ησλ 

νπνίσλ ε ππεξθόπσζε, πνπ νθείινληαη 

ζηε ζπλερή πξνζβαζηκόηεηα θαη ηε 

δηάβξσζε ησλ παξαδνζηαθώλ ξπζκίζεσλ 

ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο· θαιεί ηελ Επηηξνπή 

λα δηεπθνιύλεη ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ 

πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ, 

ηόζν ζηνλ δεκόζην όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα, όζνλ αθνξά ηηο αξλεηηθέο θαη ηηο 

ζεηηθέο επηπηώζεηο ηεο ςεθηνπνίεζεο, 

κεηαμύ άιισλ ηεο έληαζεο εξγαζίαο θαη 

ησλ επέιηθησλ σξαξίσλ εξγαζίαο, ζηελ 

ςπρηθή επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ 

επίηεπμε κηαο θαιύηεξεο ηζνξξνπίαο 

κεηαμύ εξγαζίαο θαη ηδησηηθήο δσήο· 
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53. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

επηηπρνύο πινπνίεζεο ηνπ ΕΤΣΕ όζνλ 

αθνξά ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ, 

κέζσ ηεο εζηίαζεο ζε έξγα κε πξνθίι 

πςειόηεξνπ θηλδύλνπ, ηεο ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, ηεο ηόλσζεο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα 

ηδησηηθέο επελδύζεηο, κεηαμύ άιισλ, κε 

κηθξνρξεκαηνδόηεζε θαη θεθάιαηα 

επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξηρζνύλ θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο ζε 

δηάθνξα ζηάδηα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο· ηνλίδεη όηη, ζε πεξίπησζε 

πνπ πθίζηαηαη αδπλακία ηεο αγνξάο, είλαη 

ζεκαληηθό λα αμηνπνηνύληαη πιήξσο νη 

δεκόζηνη πόξνη πνπ δηαηίζεληαη ήδε γηα 

ςεθηαθέο επελδύζεηο, λα αλαπηύζζνληαη 

ζπλέξγεηεο κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

ΕΕ, όπσο ην πξόγξακκα «Οξίδνληαο 

2020», ν κεραληζκόο «Σπλδένληαο ηελ 

Επξώπε», άιια ζρεηηθά δηαξζξσηηθά 

ηακεία θαζώο θαη ινηπά κέζα, όπσο έξγα 

ζε επίπεδν θνηλόηεηαο θαη θξαηηθέο 

εληζρύζεηο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξί θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζνύληαη 

ηα δεκόζηα δίθηπα WLAN ζε 

κεγαιύηεξνπο θαη κηθξόηεξνπο δήκνπο, 

θαζόηη απηό έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ πεξηθεξεηαθή, 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή έληαμε θαζώο 

53. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

επηηπρνύο πινπνίεζεο ηνπ ΕΤΣΕ όζνλ 

αθνξά ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ, 

κέζσ ηεο εζηίαζεο ζε έξγα κε πξνθίι 

πςειόηεξνπ θηλδύλνπ, ηεο ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, ηεο ηόλσζεο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα 

ηδησηηθέο επελδύζεηο, κεηαμύ άιισλ, κε 

κηθξνρξεκαηνδόηεζε θαη θεθάιαηα 

επηρεηξεκαηηθνύ θηλδύλνπ πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξηρζνύλ θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο ζε 

δηάθνξα ζηάδηα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 

αλάπηπμήο ηνπο· ηνλίδεη όηη, ζε πεξίπησζε 

πνπ πθίζηαηαη αδπλακία ηεο αγνξάο, είλαη 

ζεκαληηθό λα αμηνπνηνύληαη πιήξσο νη 

δεκόζηνη πόξνη πνπ δηαηίζεληαη ήδε γηα 

ςεθηαθέο επελδύζεηο, λα αλαπηύζζνληαη 

ζπλέξγεηεο κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

ΕΕ, όπσο ην πξόγξακκα «Οξίδνληαο 

2020», ν κεραληζκόο «Σπλδένληαο ηελ 

Επξώπε», άιια ζρεηηθά δηαξζξσηηθά 

ηακεία θαζώο θαη ινηπά κέζα, όπσο έξγα 

ζε επίπεδν θνηλόηεηαο θαη θξαηηθέο 

εληζρύζεηο ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξί θξαηηθώλ 

εληζρύζεσλ, κεηαμύ άιισλ γηα λα 

πξνσζνύληαη ηα δεκόζηα δίθηπα WLAN ζε 

κεγαιύηεξνπο θαη κηθξόηεξνπο δήκνπο, 

θαζόηη απηό έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ πεξηθεξεηαθή, 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή έληαμε θαζώο 
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76. πηζηεύεη όηη νξηζκέλνη δηαδηθηπαθνί 

ελδηάκεζνη θνξείο θαη δηαδηθηπαθέο 

πιαηθόξκεο αληινύλ εηζνδήκαηα από ηα 

πνιηηηζηηθά έξγα θαη πεξηερόκελν, ρσξίο 

όκσο λα κνηξάδνληαη ηα εηζνδήκαηα απηά 

κε ηνπο δεκηνπξγνύο· θαιεί ηελ Επηηξνπή 

λα εμεηάζεη ηεθκεξησκέλεο επηινγέο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε κεηαβηβάζεσλ αμίαο από 

ην πεξηερόκελν πξνο ππεξεζίεο, ώζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηό γηα ηνπο δεκηνπξγνύο, 

ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο δηθαηνύρνπο λα 

ακείβνληαη δίθαηα γηα ηε ρξήζε ησλ έξγσλ 

ηνπο ζην Δηαδίθηπν ρσξίο λα 

παξεκπνδίδεηαη ε θαηλνηνκία· 

76. πηζηεύεη όηη νξηζκέλνη δηαδηθηπαθνί 

ελδηάκεζνη θνξείο θαη δηαδηθηπαθέο 

πιαηθόξκεο αληινύλ εηζνδήκαηα από ηα 

πνιηηηζηηθά έξγα θαη πεξηερόκελν, ρσξίο 

όκσο λα κνηξάδνληαη ηα εηζνδήκαηα απηά 

κε ηνπο δεκηνπξγνύο· θαιεί ηελ Επηηξνπή 

λα εμεηάζεη ηεθκεξησκέλεο επηινγέο γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηπρόλ έιιεηςεο 

δηαθάλεηαο ή κεηαβηβάζεσλ αμίαο από ην 

πεξηερόκελν πξνο ππεξεζίεο, ώζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηό γηα ηνπο δεκηνπξγνύο, 

ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο δηθαηνύρνπο λα 

ακείβνληαη δίθαηα γηα ηε ρξήζε ησλ έξγσλ 

ηνπο ζην Δηαδίθηπν ρσξίο λα 

παξεκπνδίδεηαη ε θαηλνηνκία· 
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