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13. 1. 2016 A8-0371/1 

Pozměňovací návrh  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

předložily návrhy na to, jak zabránit 

zneužívání v oblasti zaměstnávání 

a nepravé samostatně výdělečné činnosti, 

jak vyšetřovat porušování práv 

pracovníků a ustanovení týkajících se 

sociální ochrany v ekonomice sdílení 

a jak hodnotit vliv tzv. „crowdworkingu 

a crowdsourcingu“; vyzývá Komisi, aby 

vytvořila evropské fórum, v jehož rámci by 

se organizovaly pravidelné výměny názorů 

se zainteresovanými stranami, včetně 

sociálních partnerů, kteří hrají 

rozhodující úlohu při přechodu 

na digitální ekonomiku v různých 

hospodářských odvětvích, s cílem podpořit 

vytvoření účinného právního rámce 

pro digitální ekonomiku spolu 

se zajištěním kvalitních pracovních míst 

a práv pracovníků; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/2 

Pozměňovací návrh  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 88 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 88a. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 

na základě nových informačních 

technologií nedocházelo k obcházení nebo 

porušování právních předpisů v oblasti 

finančních trhů a aby se toto opatření 

stalo spolu s počítačovou bezpečností 

nedílnou součástí strategie EU týkající se 

jednotného digitálního trhu; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/3 

Pozměňovací návrh  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 125 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

125. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

obnovily svůj závazek, pokud jde o cíle 

strategie EU 2020 v oblasti rozvoje 

a inovací, které jsou základem 

pro konkurenceschopný jednotný digitální 

trh, hospodářský růst a vytváření pracovní 

míst, prostřednictvím komplexního 

přístupu k otevřené vědě, otevřeným 

inovacím, otevřeným údajům a předávání 

znalostí; zastává názor, že by to mělo 

zahrnovat revidovaný právní rámec 

pro analýzu textu a údajů pro účely 

vědeckého výzkumu, rozšířené používání 

bezplatného softwaru z otevřených zdrojů, 

zejména ve vzdělávacích zařízeních 

a veřejné správě, a snadnější přístup 

pro malé a střední podniky a začínající 

podniky k financování z programu 

Horizont 2020 přizpůsobenému krátkým 

inovačním cyklům v odvětví IKT; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam všech 

příslušných iniciativ, od partnerství 

veřejného a soukromého sektoru 

a inovačních klastrů až po evropské 

technologické a vědecké parky, zejména 

v méně industrializovaných evropských 

regionech, a programů pro rychlejší rozvoj 

začínajících podniků a společných 

technologických platforem, a rovněž 

možností získat licence na patenty, jejichž 

využití je nezbytné k dodržení technických 

125. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

obnovily svůj závazek, pokud jde o cíle 

strategie EU 2020 v oblasti rozvoje 

a inovací, které jsou základem 

pro konkurenceschopný jednotný digitální 

trh, hospodářský růst a vytváření 

pracovních míst, prostřednictvím 

komplexního přístupu k otevřené vědě, 

otevřeným inovacím, otevřeným údajům 

a předávání znalostí; zastává názor, že by 

to mělo zahrnovat revidovaný právní rámec 

pro analýzu textu a údajů pro účely 

vědeckého výzkumu, rozšířené používání 

bezplatného softwaru z otevřených zdrojů, 

zejména ve vzdělávacích zařízeních 

a veřejné správě, a snadnější přístup 

pro malé a střední podniky a začínající 

podniky k financování z programu 

Horizont 2020 přizpůsobenému krátkým 

inovačním cyklům v odvětví IKT; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam všech 

příslušných iniciativ, od partnerství 

veřejného a soukromého sektoru 

a inovačních klastrů až po evropské 

technologické a vědecké parky, zejména 

v méně industrializovaných evropských 

regionech, a programů pro rychlejší rozvoj 

začínajících podniků a společných 

technologických platforem, a rovněž 

účinného způsobu získávání licencí 
na patenty, jejichž využití je nezbytné 
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norem, v rámci omezení práva EU v oblasti 

hospodářské soutěže, pokud jde o licenční 

podmínky FRAND, s cílem chránit 

výzkum a vývoj, zachovat pobídky 

k vypracovávání norem a posílit inovace; 

k dodržení technických norem, v rámci 

omezení práva EU v oblasti hospodářské 

soutěže, pokud jde o licenční podmínky 

FRAND, s cílem chránit výzkum a vývoj, 

zachovat pobídky k vypracovávání norem 

a posílit inovace; 

Or. en 
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13. 1. 2016 A8-0371/4 

Pozměňovací návrh  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby 

práva koncových spotřebitelů stanovená 

rámcem pro telekomunikace byla ucelená, 

přiměřená a aby obstála v budoucnu 

a po přijetí balíčku „Propojený kontinent“ 

zahrnovala možnost snadnější změny 

poskytovatele a transparentnost smluv 

pro koncové uživatele; vítá nadcházející 

revizi směrnice o univerzální službě spolu 

s revizí směrnice o rámci 

pro telekomunikace s cílem zajistit, aby 

požadavky týkající se přístupu 

k vysokorychlostnímu širokopásmovému 

připojení k internetu byly přizpůsobeny 

účelu zmenšení digitální propasti 

a přezkoumání dostupnosti služby 

čísla 112; 

56. zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby 

práva koncových spotřebitelů stanovená 

rámcem pro telekomunikace byla ucelená, 

přiměřená a aby obstála v budoucnu 

a po přijetí balíčku „Propojený kontinent“ 

zahrnovala další opatření týkající se 

telefonování v rámci EU, možnost 

snadnější změny poskytovatele 

a transparentnost smluv pro koncové 

uživatele; vítá nadcházející revizi směrnice 

o univerzální službě spolu s revizí 

směrnice o rámci pro telekomunikace 

s cílem zajistit, aby požadavky týkající se 

přístupu k vysokorychlostnímu 

širokopásmovému připojení k internetu 

byly přizpůsobeny účelu zmenšení digitální 

propasti a přezkoumání dostupnosti služby 

čísla 112; 

Or. en 

 

 


