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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

8. peab vajalikuks hinnata digiteerimise 

mõju töötervishoiule ja tööohutusele ning 

olemasolevaid tervishoiu- ja 

ohutusmeetmeid vastavalt kohandada; 

võtab teadmiseks õnnetused, mis võivad 

juhtuda isikutega, kes täidavad kodus 

kaugtöö või nn rahvahankega seotud 

tööülesandeid; toonitab, et tööga seotud 

vaimse tervise probleemid, nagu 

läbipõlemine, mida põhjustab pidev 

kättesaadavus ning traditsioonilise tööaja 

korralduse kadumine, kujutavad endast 

töötajate jaoks tõsist ohtu; kutsub 

komisjoni üles korraldama uuringut selle 

kohta, kuidas digiteerimise ülekanduv 

mõju, näiteks suurenenud tööintensiivsus, 

mõjutab töötajate psühholoogilist heaolu ja 

pereelu ning laste kognitiivsete võimete 

arengut; 

8. peab vajalikuks hinnata digiteerimise 

mõju töötervishoiule ja tööohutusele ning 

vajaduse korral olemasolevaid tervishoiu- 

ja ohutusmeetmeid vastavalt kohandada; 

toonitab, et digiteerimine suurendab 

autonoomiat ja paindlikku tööaega, 

võimaldades seega tööd ja eraelu 

paremini ühitada, kuid mõnikord võib see 

põhjustada ka uusi probleeme, näiteks 

tööga seotud vaimse tervise probleemid, 

sealhulgas läbipõlemine, mida põhjustab 

pidev kättesaadavus ning traditsioonilise 

tööaja korralduse kadumine; kutsub 

komisjoni üles hõlbustama parimate 

tavade vahetamist liikmesriikide vahel nii 

avalikus kui ka erasektoris seoses 
digiteerimise negatiivse ja positiivse 

mõjuga, näiteks seoses sellega, kuidas 

suurenenud tööintensiivsus ja paindlik 

tööaeg mõjutab töötajate psühholoogilist 

heaolu ja võimaldab töö ning eraelu 

paremat ühitamist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

53. toonitab, kui oluline on investeeringute 

maksimeerimise seisukohast EFSI edukas 

rakendamine, keskendudes suurema 

riskiprofiiliga projektidele, toetades 

majanduse taastumist, stimuleerides 

majanduskasvu ning luues stiimuleid 

erainvesteeringute jaoks, sh 

mikrorahastamise ja riskikapitali jaoks, et 

toetada innovaatilisi ettevõtteid nende 

arengu eri rahastamisetappides; rõhutab, et 

turutõrgete korral on oluline kasutada juba 

olemasolevad avaliku sektori vahendid 

digitaalvaldkonna investeeringute jaoks 

täielikult ära ning võimaldada koostoime 

loomist ELi eri programmide vahel 

(näiteks programm „Horisont 2020”, 

Euroopa ühendamise rahastu, teised 

asjakohased struktuurifondid ja muud 

instrumendid, sh kogukonnapõhised 

projektid ja riigiabi suunistega kooskõlas 

antav riigiabi), et toetada avalike WLAN-

võrkude rajamist nii suuremates kui ka 

väiksemates omavalitsusüksustes, sest see 

on piirkondliku, sotsiaalse ja kultuurilise 

integratsiooni ja hariduse seisukohast 

tõestatult hädavajalik; 

53. toonitab, kui oluline on investeeringute 

maksimeerimise seisukohast EFSI edukas 

rakendamine, keskendudes suurema 

riskiprofiiliga projektidele, toetades 

majanduse taastumist, stimuleerides 

majanduskasvu ning luues stiimuleid 

erainvesteeringute jaoks, sh 

mikrorahastamise ja riskikapitali jaoks, et 

toetada innovaatilisi ettevõtteid nende 

arengu eri rahastamisetappides; rõhutab, et 

turutõrgete korral on oluline kasutada juba 

olemasolevad avaliku sektori vahendid 

digitaalvaldkonna investeeringute jaoks 

täielikult ära ning võimaldada koostoime 

loomist ELi eri programmide vahel 

(näiteks programm „Horisont 2020”, 

Euroopa ühendamise rahastu, teised 

asjakohased struktuurifondid ja muud 

instrumendid, sh kogukonnapõhised 

projektid ja riigiabi suunistega kooskõlas 

antav riigiabi), muu hulgas selleks, et 

toetada avalike WLAN-võrkude rajamist 

nii suuremates kui ka väiksemates 

omavalitsusüksustes, sest see on osutunud 

piirkondliku, sotsiaalse ja kultuurilise 

integratsiooni ja hariduse seisukohast 

hädavajalikuks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

76. on arvamusel, et teatavad veebipõhised 

vahendajad ja veebiplatvormid saavad 

kultuuriteostest ja -sisust tulu, kuid seda ei 

pruugita alati loojatega jagada; kutsub 

komisjoni üles kaaluma tõenditepõhiseid 

võimalusi väärtuse ülekandmiseks sisult 

teenustele, et võimaldada autoritel, 

esitajatel ja õiguste omajatel saada õiglast 

tasu nende teoste kasutamise eest 

internetis, takistamata innovatsiooni; 

76. on arvamusel, et teatavad veebipõhised 

vahendajad ja veebiplatvormid saavad 

kultuuriteostest ja -sisust tulu, kuid seda ei 

pruugita alati loojatega jagada; kutsub 

komisjoni üles kaaluma tõenditepõhiseid 

võimalusi läbipaistmatuse kaotamiseks ja 

väärtuse ülekandmiseks sisult teenustele, et 

võimaldada autoritel, esitajatel ja õiguste 

omajatel saada õiglast tasu nende teoste 

kasutamise eest internetis, takistamata 

innovatsiooni; 

Or. en 

 

 


