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På vej mod en akt for det digitale indre marked 

(2015/2147(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 8a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at fremsætte forslag 

til forebyggelse af uregelmæssige forhold 

inden for beskæftigelsessektoren og 

proformaselvstændighed, og i denne 

forbindelse undersøge overtrædelser af 

arbejdstagernes rettigheder og sociale 

beskyttelsesbestemmelser inden for 

deleøkonomien og vurdere virkningerne 

af crowdworking og crowdsourcing. 

opfordrer Kommissionen til at etablere et 

europæisk forum til at organisere 

regelmæssige udvekslinger med 

interessenter, herunder arbejdsmarkedets 

parter, som spiller en afgørende rolle i 

overgangen til en digital økonomi i de 

forskellige økonomiske sektorer, med 

henblik på at fremme en effektiv retlig 

ramme for den digitale økonomi 

kombineret med beskæftigelse af høj 

kvalitet og arbejdstagerrettigheder; 

Or. en 
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Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 
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Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

(2015/2147(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 88a. opfordrer Kommissionen til at sikre, 

at lovgivningen om de finansielle 

markeder ikke omgås eller misbruges ved 

hjælp af nye informationsteknologier, og 

sikre, at dette sammen med 

cybersikkerhed bliver en integreret del af 

EU’s strategi for det digitale indre 

marked; 

Or. en 
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Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

(2015/2147(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 125 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

125. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at forny deres 

engagement i Europa 2020-strategiens mål 

for forskning og innovation som byggesten 

i et konkurrencedygtigt digitalt indre 

marked, økonomisk vækst og jobskabelse 

med en samlet tilgang til åben forskning, 

åben innovation, åbne data og 

vidensoverførsel; mener, at dette bør 

omfatte et revideret regelsæt for tekst- og 

dataudvinding (data mining) til 

videnskabelig brug, øget brug af gratis og 

open source-software, især i 

uddannelsesinstitutioner og offentlige 

myndigheder, og lettere adgang for 

SMV’er og nystartede virksomheder til 

finansiering med Horisont 2020-midler, 

som er tilpasset de korte 

innovationscyklusser i IKT-sektoren; 

understreger i den forbindelse betydningen 

af alle relevante initiativer, lige fra 

offentlig-private partnerskaber og 

innovationsklynger til europæiske 

teknologi- og forskerparker, navnlig i 

mindre industrialiserede europæiske 

regioner, igangsætterprogrammer for 

nystartede virksomheder og fælles 

teknologiplatforme samt muligheden for at 

opnå licens for standardessentielle patenter 

inden for de begrænsninger, som EU’s 

konkurrencelovgivning sætter, på 

125. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at forny deres 

engagement i Europa 2020-strategiens mål 

for forskning og innovation som byggesten 

i et konkurrencedygtigt digitalt indre 

marked, økonomisk vækst og jobskabelse 

med en samlet tilgang til åben forskning, 

åben innovation, åbne data og 

vidensoverførsel; mener, at dette bør 

omfatte et revideret regelsæt for tekst- og 

dataudvinding (data mining) til 

videnskabelig brug, øget brug af gratis og 

open source-software, især i 

uddannelsesinstitutioner og offentlige 

myndigheder, og lettere adgang for 

SMV’er og nystartede virksomheder til 

finansiering med Horisont 2020-midler, 

som er tilpasset de korte 

innovationscyklusser i IKT-sektoren; 

understreger i den forbindelse betydningen 

af alle relevante initiativer, lige fra 

offentlig-private partnerskaber og 

innovationsklynger til europæiske 

teknologi- og forskerparker, navnlig i 

mindre industrialiserede europæiske 

regioner, igangsætterprogrammer for 

nystartede virksomheder og fælles 

teknologiplatforme samt muligheden for at 

udstede licenser for standardessentielle 

patenter effektivt inden for de 

begrænsninger, som EU’s 
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retfærdige, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår (FRAND) for 

licensering, med henblik på at bevare 

incitamenter for FoU og standardisering og 

fremme innovation; 

konkurrencelovgivning sætter, på 

retfærdige, rimelige og 

ikkediskriminerende vilkår (FRAND) for 

licensering, med henblik på at bevare 

incitamenter for FoU og standardisering og 

fremme innovation; 

Or. en 
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Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

På vej mod en akt for det digitale indre marked 

(2015/2147(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 56 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

56. understreger behovet for at sikre, at 

slutbrugernes rettigheder, der er fastlagt i 

rammeforskrifterne for telekommunikation, 

er sammenhængende, forholdsmæssige og 

fremtidssikrede og, efter vedtagelsen af 

pakken om et netforbundet Europa, blandt 

andet omfatter bedre muligheder for 

flytning og bedre gennemsigtighed af 

kontrakter for slutbrugerne; glæder sig over 

den kommende revision af 

forsyningspligtdirektivet parallelt med 

revisionen af rammeforskrifterne for 

telekommunikation med henblik på at 

sikre, at kravene om adgang til 

højhastighedsbredbåndsinternet er 

formålstjenlige med henblik på at mindske 

den digitale kløft og undersøge 

tilgængeligheden af 112-tjenesten; 

56. understreger behovet for at sikre, at 

slutbrugernes rettigheder, der er fastlagt i 

rammeforskrifterne for telekommunikation, 

er sammenhængende, forholdsmæssige og 

fremtidssikrede og, efter vedtagelsen af 

pakken om et netforbundet Europa, blandt 

andet omfatter yderligere foranstaltninger 

til bedre telefonsamtaler inden for EU, 

bedre muligheder for flytning og bedre 

gennemsigtighed af kontrakter for 

slutbrugerne; glæder sig over den 

kommende revision af 

forsyningspligtdirektivet parallelt med 

revisionen af rammeforskrifterne for 

telekommunikation med henblik på at 

sikre, at kravene om adgang til 

højhastighedsbredbåndsinternet er 

formålstjenlige med henblik på at mindske 

den digitale kløft og undersøge 

tilgængeligheden af 112-tjenesten; 

Or. en 

 

 


