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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Iqis li jeħtieġ li l-effetti tad-

diġitalizzazzjoni fuq is-saħħa u fuq is-

sikurezza fuq il-post tax-xogħol jiġu 

evalwati u li l-miżuri tas-saħħa u s-

sikurezza eżistenti jiġu adattati kif xieraq; 

jinnota l-possibbiltà ta’ aċċidenti li 

għalihom jistgħu jiġu esposti persuni fil-

kuntest tat-telexogħol jew tal-

crowdworking mid-dar; jenfasizza li l-

problemi tas-saħħa mentali relatati max-

xogħol bħall-eżawriment ikkawżati mill-

aċċessibbiltà kostanti u l-erożjoni tal-

arranġamenti ta’ ħin tax-xogħol 

tradizzjonali jirrappreżentaw riskju serju 

għall-ħaddiema; jistieden lill-

Kummissjoni tikkummissjona studju dwar 

l-effetti sekondarji tad-diġitalizzazzjoni, 

bħalma hija l-intensità ogħla tax-xogħol, 

dwar il-benesseri psikoloġiku u l-ħajja tal-

familja tal-impjegati, kif ukoll dwar l-

iżvilupp tal-kapaċitajiet konjittivi tat-tfal; 

8. Iqis li jeħtieġ li l-effetti tad-

diġitalizzazzjoni fuq is-saħħa u fuq is-

sikurezza fuq il-post tax-xogħol jiġu 

evalwati u, fejn ikun meħtieġ, li l-miżuri 

tas-saħħa u s-sikurezza eżistenti jiġu 

adattati kif xieraq; jenfasizza li d-

diġitalizzazzjoni żżid l-awtonomija u s-

sigħat flessibbli tax-xogħol, u b'hekk 

tippermetti bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u 

l-ħajja privata, iżda tista' wkoll, f'xi 

każijiet, twassal għal sfidi ġodda bħall-

problemi tas-saħħa mentali relatati max-

xogħol inkluż l-eżawriment, ikkawżati 

mill-aċċessibbiltà kostanti u l-erożjoni tal-

arranġamenti ta’ ħin tax-xogħol 

tradizzjonali; jistieden lill-Kummissjoni 

tiffaċilita l-iskambju tal-aħjar prattiki 

bejn l-Istati Membri, fis-settur pubbliku 

kif ukoll fil-privat, fir-rigward tal-effetti 

negattivi u pożittivi tad-diġitalizzazzjoni, 

bħalma hija l-intensità tax-xogħol u s-

sigħat flessibbli tax-xogħol, fuq il-

benesseri psikoloġiku tal-impjegati, kif 

ukoll dwar kif jista' jintlaħaq bilanċ aħjar 

bejn ix-xogħol u l-ħajja privata; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Jenfasizza l-importanza ta' 

implimentazzjoni b'suċċess tal-FEIS biex 

jiġu mmassimizzati l-investimenti billi 

jiffukaw fuq proġetti bi profil ta' riskju 

ogħla, jagħtu spinta lill-irkupru 

ekonomiku, jistimulaw it-tkabbir u 

jinċentivizzaw l-investimenti privati, b'mod 

partikolari l-mikrofinanzjament u l-kapital 

ta' riskju biex jiġu appoġġjati kumpaniji 

innovattivi fi stadji differenti ta' 

finanzjament tal-iżvilupp tagħhom; 

jenfasizza, f'każijiet ta' falliment tas-suq, 

dwar l-importanza li jiġu sfruttati bis-sħiħ 

il-fondi pubbliċi diġà disponibbli għal 

investimenti diġitali, li jippermetti sinerġiji 

bejn programmi tal-UE bħal Orizzont 

2020, il-KEF, fondi strutturali rilevanti 

oħra u strumenti oħra, inklużi proġetti 

bbażati fuq il-komunità u l-għajnuna mill-

Istat f'konformità mal-linji gwida ta' 

għajnuna mill-Istat, sabiex jiġu promossi 

netwerks WLAN pubbliċi f'muniċipalitajiet 

ikbar u iżgħar, peress li dan wera li huwa 

indispensabbli għall-integrazzjoni 

reġjonali, soċjali u kulturali kif ukoll għall-

edukazzjoni; 

53. Jenfasizza l-importanza ta' 

implimentazzjoni b'suċċess tal-FEIS biex 

jiġu mmassimizzati l-investimenti billi 

jiffukaw fuq proġetti bi profil ta' riskju 

ogħla, jagħtu spinta lill-irkupru 

ekonomiku, jistimulaw it-tkabbir u 

jinċentivizzaw l-investimenti privati, b'mod 

partikolari l-mikrofinanzjament u l-kapital 

ta' riskju biex jiġu appoġġjati kumpaniji 

innovattivi fi stadji differenti ta' 

finanzjament tal-iżvilupp tagħhom; 

jenfasizza, f'każijiet ta' falliment tas-suq, 

dwar l-importanza li jiġu sfruttati bis-sħiħ 

il-fondi pubbliċi diġà disponibbli għal 

investimenti diġitali, li jippermetti sinerġiji 

bejn programmi tal-UE bħal Orizzont 

2020, il-KEF, fondi strutturali rilevanti 

oħra u strumenti oħra, inklużi proġetti 

bbażati fuq il-komunità u l-għajnuna mill-

Istat f'konformità mal-linji gwida ta' 

għajnuna mill-Istat, inter alia sabiex jiġu 

promossi netwerks WLAN pubbliċi 

f'muniċipalitajiet ikbar u iżgħar, peress li 

dan wera li huwa indispensabbli għall-

integrazzjoni reġjonali, soċjali u kulturali 

kif ukoll għall-edukazzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

76. Huwa tal-fehma li ċerti intermedjarji 

online u pjattaformi online jiġġeneraw dħul 

minn xogħlijiet u kontenut kulturali, iżda 

dan id-dħul mhux dejjem jista' jiġi 

kondiviż ma' min ikun ikkreah; jistieden 

lill-Kummissjoni tikkunsidra l-għażliet 

bbażati fuq il-provi biex tindirizza 

kwalunkwe trasferiment ta’ valur minn 

kontenut għal servizzi li se jagħmilha 

possibbli għall-kittieba, l-artisti u d-

detenturi tad-drittijiet biex jiġu remunerati 

b’mod ġust għall-użu tax-xogħlijiet 

tagħhom fuq l-internet mingħajr ma 

tixxekkel l-innovazzjoni; 

76. Huwa tal-fehma li ċerti intermedjarji 

online u pjattaformi online jiġġeneraw dħul 

minn xogħlijiet u kontenut kulturali, iżda 

dan id-dħul mhux dejjem jista' jiġi 

kondiviż ma' min ikun ikkreah; jistieden 

lill-Kummissjoni tikkunsidra l-għażliet 

bbażati fuq il-provi biex tindirizza 

kwalunkwe nuqqas ta' trasparenza u 

trasferiment ta’ valur minn kontenut għal 

servizzi li se jagħmilha possibbli għall-

kittieba, l-artisti u d-detenturi tad-drittijiet 

biex jiġu remunerati b’mod ġust għall-użu 

tax-xogħlijiet tagħhom fuq l-internet 

mingħajr ma tixxekkel l-innovazzjoni; 
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