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Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. acht het noodzakelijk de effecten van de 

digitalisering op gezondheid en veiligheid 

op het werk te beoordelen en de bestaande 

gezondheids- en veiligheidsregels 

dienovereenkomstig aan te passen; wijst op 

het risico op ongevallen waaraan 

werknemers die hun werkzaamheden 

thuis verrichten in het kader van telewerk 

of crowdworking mogelijk blootstaan; 
benadrukt dat arbeidsgerelateerde 

psychische problemen zoals burn-outs als 

gevolg van het voortdurend beschikbaar 

moeten zijn en de uitholling van 

traditionele werktijdregelingen een ernstig 

risico voor werknemers vormen; spoort de 

Commissie aan een studie uit te laten 

voeren naar de neveneffecten van de 

digitalisering, zoals een hogere werkdruk, 

het effect op het geestelijk welzijn en het 

gezinsleven van werknemers en het effect 

op de ontwikkeling van de cognitieve 

vaardigheden van kinderen; 

8. acht het noodzakelijk de effecten van de 

digitalisering op gezondheid en veiligheid 

op het werk te beoordelen en, indien 

nodig, de bestaande gezondheids- en 

veiligheidsregels dienovereenkomstig aan 

te passen; benadrukt dat de digitalisering 

leidt tot meer autonomie en flexibelere 

werktijden, waardoor werk en privéleven 

beter met elkaar kunnen worden 

gecombineerd, maar ook, in sommige 

gevallen, tot nieuwe uitdagingen zoals 
arbeidsgerelateerde psychische problemen, 

waaronder burn-outs, als gevolg van het 

voortdurend beschikbaar moeten zijn en de 

uitholling van traditionele 

werktijdregelingen; spoort de Commissie 

aan de uitwisseling van optimale 

werkmethoden tussen de lidstaten te 

vergemakkelijken, zowel in de publieke 

als in de particuliere sector, met 

betrekking tot de negatieve en positieve 

effecten van de digitalisering, zoals 

werkdruk en flexibele werktijden, op het 

geestelijk welzijn van werknemers en op 

het mogelijk maken van een betere 

combineerbaarheid van werk en 

privéleven; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

53. benadrukt het belang van een 

succesvolle tenuitvoerlegging van het EFSI 

voor het maximaliseren van investeringen, 

door projecten te selecteren met hogere 

risicoprofielen, het economisch herstel en 

de groei te stimuleren en particuliere 

investeringen aan te moedigen, onder meer 

in de vorm van microfinanciering en 

durfkapitaal ter ondersteuning van 

innovatieve ondernemingen in 

verschillende stadia van financiering van 

hun ontwikkeling; benadrukt in gevallen 

van marktfalen het belang van het volledig 

benutten van de middelen die reeds 

beschikbaar zijn voor digitale 

investeringen, alsmede van het mogelijk 

maken van synergieën tussen EU-

programma's als Horizon 2020, CEF, 

andere relevante structuurfondsen en 

andere instrumenten, waaronder 

gemeenschapsprojecten en overheidssteun, 

in overeenstemming met richtsnoeren 

inzake overheidssteun, om openbare 

WLAN-netwerken in grotere en kleinere 

gemeenten te bevorderen, omdat dit 

onmisbaar is gebleken voor regionale, 

sociale en culturele integratie, alsmede 

voor het onderwijs; 

53. benadrukt het belang van een 

succesvolle tenuitvoerlegging van het EFSI 

voor het maximaliseren van investeringen, 

door projecten te selecteren met hogere 

risicoprofielen, het economisch herstel en 

de groei te stimuleren en particuliere 

investeringen aan te moedigen, onder meer 

in de vorm van microfinanciering en 

durfkapitaal ter ondersteuning van 

innovatieve ondernemingen in 

verschillende stadia van financiering van 

hun ontwikkeling; benadrukt in gevallen 

van marktfalen het belang van het volledig 

benutten van de middelen die reeds 

beschikbaar zijn voor digitale 

investeringen, alsmede van het mogelijk 

maken van synergieën tussen EU-

programma's als Horizon 2020, CEF, 

andere relevante structuurfondsen en 

andere instrumenten, waaronder 

gemeenschapsprojecten en overheidssteun, 

in overeenstemming met richtsnoeren 

inzake overheidssteun, onder meer om 

openbare WLAN-netwerken in grotere en 

kleinere gemeenten te bevorderen, omdat 

dit onmisbaar is gebleken voor regionale, 

sociale en culturele integratie, alsmede 

voor het onderwijs; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

76. meent dat sommige online 

tussenpersonen en online platforms 

inkomen genereren uit culturele werken en 

inhoud zonder dat de scheppers van het 

werk altijd delen in dit inkomen; vraagt de 

Commissie om empirisch onderbouwde 

opties te overwegen om iets te doen aan de 

waardeoverdracht van inhoud naar 

diensten, waardoor het mogelijk wordt dat 

auteurs, uitvoerende kunstenaars en 

rechthebbenden eerlijk worden beloond 

voor gebruik van hun werk op internet 

zonder dat innovatie wordt afgeremd; 

76. meent dat sommige online 

tussenpersonen en online platforms 

inkomen genereren uit culturele werken en 

inhoud zonder dat de scheppers van het 

werk altijd delen in dit inkomen; vraagt de 

Commissie om empirisch onderbouwde 

opties te overwegen om iets te doen aan 

het gebrek aan transparantie en de 

waardeoverdracht van inhoud naar 

diensten, waardoor het mogelijk wordt dat 

auteurs, uitvoerende kunstenaars en 

rechthebbenden eerlijk worden beloond 

voor gebruik van hun werk op internet 

zonder dat innovatie wordt afgeremd; 

Or. en 

 

 


