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13.1.2016 A8-0371/24 

Tarkistus  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelu 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

8. katsoo, että on arvioitava digitalisoinnin 

vaikutuksia työterveyteen ja -

turvallisuuteen ja mukautettava nykyisiä 

terveyttä ja turvallisuutta koskevia 

säännöksiä; ottaa huomioon, että etätyötä 

tai joukkoistamisen piiriin kuuluvaa työtä 

kotoaan käsin tekeville henkilöille voi 

tapahtua onnettomuuksia; korostaa, että 

työhön liittyvät mielenterveysongelmat, 

kuten jatkuvan saavutettavuuden 

aiheuttama työuupumus ja perinteisten 

työaikajärjestelyjen katoaminen, ovat 

vakava uhka työntekijöille; kehottaa 

komissiota teettämään tutkimuksen 

digitalisoinnin heijastusvaikutuksista, 

kuten työtehon lisääntymisen 

vaikutuksista työntekijöiden psyykkiseen 

hyvinvointiin ja perhe-elämään sekä 

lasten kognitiivisten taitojen 

kehittymiseen; 

8. katsoo, että on arvioitava digitalisoinnin 

vaikutuksia työterveyteen ja 

-turvallisuuteen ja mukautettava 

tarvittaessa nykyisiä terveyttä ja 

turvallisuutta koskevia säännöksiä; 

korostaa, että digitalisoiminen lisää 

autonomiaa ja työajan joustavuutta ja 

mahdollistaa siten työ- ja perhe-elämän 

paremman tasapainon, mutta se saattaa 

myös aiheuttaa eräissä tapauksissa uusia 

ongelmia, kuten työhön liittyviä 

mielenterveysongelmia, mukaan luettuna 
jatkuvan saavutettavuuden aiheuttama 

työuupumus ja perinteisten 

työaikajärjestelyjen katoaminen; kehottaa 

komissiota helpottamaan jäsenvaltioiden 

keskinäistä parhaiden käytäntöjen 

vaihtamista sekä julkisella että yksityisellä 

sektorilla, kun otetaan huomioon 

digitalisoinnin kielteiset ja myönteiset 

vaikutukset, kuten työteho, joustavat 

työajat, työntekijöiden psyykkinen 

hyvinvointi ja työ- ja perhe-elämän 

paremman tasapainon mahdollistaminen;  

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Tarkistus  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelu 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

53 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

53. korostaa, että Euroopan strategisten 

investointien rahasto (ESIR) on otettava 

käyttöön menestyksekkäästi, jotta 

investointeja voidaan hyödyntää 

mahdollisimman hyvin kohdentamalla ne 

korkeamman riskiprofiilin hankkeisiin, 

edistämällä talouden elpymistä ja kasvua 

sekä kannustamalla yksityisten 

investointien tekemiseen muun muassa 

mikrorahoituksen ja riskipääoman avulla, 

jotta voidaan tukea innovatiivisia yrityksiä 

niiden kehittämisen eri rahoitusvaiheissa; 

korostaa, että markkinoiden 

toimintapuutteita koskevissa tapauksissa on 

hyödynnettävä täysipainoisesti digitaalisiin 

investointeihin jo saatavilla olevia julkisia 

varoja ja mahdollistettava siten unionin 

ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -

ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -

välineen, sekä muiden asianomaisten 

rakennerahastojen ja muiden välineiden 

(mukaan luettuina yhteisöperusteiset 

hankkeet ja ohjeiden mukainen valtiontuki) 

synergia, jotta suuremmissa ja 

pienemmissä kunnissa voidaan edistää 

julkisia WLAN-verkkoja, koska tämä on 

osoittanut välttämättömäksi alueellisen, 

sosiaalisen ja kulttuurisen yhdentymisen 

sekä koulutuksen kannalta; 

53. korostaa, että Euroopan strategisten 

investointien rahasto (ESIR) on otettava 

käyttöön menestyksekkäästi, jotta 

investointeja voidaan hyödyntää 

mahdollisimman hyvin kohdentamalla ne 

korkeamman riskiprofiilin hankkeisiin, 

edistämällä talouden elpymistä ja kasvua 

sekä kannustamalla yksityisten 

investointien tekemiseen muun muassa 

mikrorahoituksen ja riskipääoman avulla, 

jotta voidaan tukea innovatiivisia yrityksiä 

niiden kehittämisen eri rahoitusvaiheissa; 

korostaa, että markkinoiden 

toimintapuutteita koskevissa tapauksissa on 

hyödynnettävä täysipainoisesti digitaalisiin 

investointeihin jo saatavilla olevia julkisia 

varoja ja mahdollistettava siten unionin 

ohjelmien, kuten Horisontti 2020 -

ohjelman ja Verkkojen Eurooppa -

välineen, sekä muiden asianomaisten 

rakennerahastojen ja muiden välineiden 

(mukaan luettuina yhteisöperusteiset 

hankkeet ja ohjeiden mukainen valtiontuki) 

synergia, jotta muun muassa suuremmissa 

ja pienemmissä kunnissa voidaan edistää 

julkisia WLAN-verkkoja, koska tämä on 

osoittanut välttämättömäksi alueellisen, 

sosiaalisen ja kulttuurisen yhdentymisen 

sekä koulutuksen kannalta; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Tarkistus  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelu 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

76 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

76. katsoo, että jotkut verkossa toimivat 

välittäjät ja verkkoalustat saavat tuloja 

kulttuuriteoksista ja -sisällöstä, mutta näitä 

tuloja ei aina jaeta tekijöiden kanssa; 

kehottaa komissiota harkitsemaan 

perusteltuja vaihtoehtoja, joilla voidaan 

puuttua arvon siirtymiseen sisällöstä 

palveluihin ja joiden ansiosta tekijät, 

esittäjät ja oikeuksien haltijat saavat 

oikeudenmukaisen korvauksen teostensa 

käytöstä internetissä ilman, että innovointia 

haitataan; 

76. katsoo, että jotkut verkossa toimivat 

välittäjät ja verkkoalustat saavat tuloja 

kulttuuriteoksista ja -sisällöstä, mutta näitä 

tuloja ei aina jaeta tekijöiden kanssa; 

kehottaa komissiota harkitsemaan 

perusteltuja vaihtoehtoja, joilla voidaan 

puuttua mahdolliseen avoimuuden 

puutteeseen ja arvon siirtymiseen 

sisällöstä palveluihin ja joiden ansiosta 

tekijät, esittäjät ja oikeuksien haltijat saavat 

oikeudenmukaisen korvauksen teostensa 

käytöstä internetissä ilman, että innovointia 

haitataan; 

Or. en 

 

 


