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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.1.2016 A8-0371/1 

Módosítás  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy nyújtsanak be javaslatokat a 

foglalkoztatási visszaélések és színlelt 

önfoglalkoztatás megelőzése érdekében, 

elemezve a közösségi gazdaságon belüli, 

munkavállalói jogokkal és szociális 

védelmi rendszerekkel kapcsolatos 

jogsértéseket, valamint értékelve a 

crowdworking és a crowdsourcing 

hatásait; felkéri a Bizottságot, hogy 

hozzon létre egy európai fórumot, amely 

rendszeres találkozókat szervez az érintett 

felekkel, köztük a szociális partnerekkel, 

amelyek döntő szerepet játszanak a 

különböző gazdasági ágazatok digitális 

gazdaságra való áttérésében, ezáltal 

elősegítve a digitális gazdaság hatékony 

jogi keretének kialakítását, valamint ezzel 

párhuzamosan a minőségi foglalkoztatás 

és a munkvállalói jogok előmozdítását; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Módosítás  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

88 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  88a. felkéri a Bizottságot, hogy 

akadályozza meg a pénzügyi piacokkal 

kapcsolatos jogszabályok kijátszását és az 

azokkal való visszaéléseket, valamint 

gondoskodjon róla, hogy ez a szempont a 

kiberbiztonsággal együtt a digitális 

egységes piaccal kapcsolatos uniós 

stratégia szerves részét alkossa; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Módosítás  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

125 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

125. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy újítsák meg az EU 2020 stratégia 

kutatási és innovációs céljainak teljesítése 

iránti kötelezettségvállalásaikat, mivel 

azok a digitális egységes piac, a gazdasági 

növekedés és a munkahelyteremtés 

építőelemei, és tartsák fenn a nyílt 

tudomány, a nyílt innováció, a nyílt 

hozzáférésű adatok és a tudástranszfer 

átfogó megközelítését; úgy véli, hogy 

ennek magában kell foglalnia a 

tudományos kutatást célzó szöveg- és 

adatbányászat jogi keretének 

felülvizsgálatát, az ingyenes és nyílt 

forráskódú szoftverek fokozottabb 

alkalmazását, kivált az oktatási 

intézményekben és a közigazgatásokban, 

valamint a kkv-k és induló vállalkozások 

Horizont 2020 keretprogramban elérhető – 

és az ikt-ágazat rövid innovációs 

ciklusaihoz jobban illeszkedő – 

finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítását; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza 

az összes releváns kezdeményezés 

fontosságát, a köz-magán tárulásoktól és 

innovációs klaszterektől az európai 

technológiai és tudományos parkokig, 

különösen a kevésbé iparosodott európai 

térségekben, továbbá az induló 

vállalkozásokat és közös technológiai 

platformokat támogató élénkítő programok 

125. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, 

hogy újítsák meg az EU 2020 stratégia 

kutatási és innovációs céljainak teljesítése 

iránti kötelezettségvállalásaikat, mivel 

azok a digitális egységes piac, a gazdasági 

növekedés és a munkahelyteremtés 

építőelemei, és tartsák fenn a nyílt 

tudomány, a nyílt innováció, a nyílt 

hozzáférésű adatok és a tudástranszfer 

átfogó megközelítését; úgy véli, hogy 

ennek magában kell foglalnia a 

tudományos kutatást célzó szöveg- és 

adatbányászat jogi keretének 

felülvizsgálatát, az ingyenes és nyílt 

forráskódú szoftverek fokozottabb 

alkalmazását, kivált az oktatási 

intézményekben és a közigazgatásokban, 

valamint a kkv-k és induló vállalkozások 

Horizont 2020 keretprogramban elérhető – 

és az ikt-ágazat rövid innovációs 

ciklusaihoz jobban illeszkedő – 

finanszírozáshoz való hozzáférésének 

javítását; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza 

az összes releváns kezdeményezés 

fontosságát, a köz-magán tárulásoktól és 

innovációs klaszterektől az európai 

technológiai és tudományos parkokig, 

különösen a kevésbé iparosodott európai 

térségekben, továbbá az induló 

vállalkozásokat és közös technológiai 

platformokat támogató élénkítő programok 
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fontosságát, az uniós versenyjog által 

szabott korlátok között, a tisztességes, 

ésszerű és megkülönböztetésmentes 

(FRAND) engedélyezési feltételeknek 

megfelelően, a kutatást-fejlesztést és a 

szabványosítást támogató ösztönzők 

fenntartása és az innováció előmozdítása 

érdekében; 

fontosságát és a szabványba foglalt 

alapvető szabadalmak hatékony 

megadásának képességét, az uniós 

versenyjog által szabott korlátok között, a 

tisztességes, ésszerű és 

megkülönböztetésmentes (FRAND) 

engedélyezési feltételeknek megfelelően, a 

kutatást-fejlesztést és a szabványosítást 

támogató ösztönzők fenntartása és az 

innováció előmozdítása érdekében; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Módosítás  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása 

2015/2147(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

56 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

56. hangsúlyozza annak biztosításának 

szükségességét, hogy a távközlési keretben 

meghatározott végfelhasználói jogok 

koherensek, arányosak és időtállóak 

legyenek, és hogy a „behálózott kontinens” 

csomag elfogadását követően tartalmazzák 

a könnyebb szerződésváltást és a 

szerződések átláthatóságát a 

végfelhasználók számára; üdvözli, hogy a 

távközlési keret felülvizsgálata mellett sor 

kerül az egyetemes szolgáltatásokról szóló 

irányelv közelgő felülvizsgálatára annak 

biztosítása érdekében, hogy a nagy 

sebességű széles sávú internet-hozzáférésre 

vonatkozó követelmények alkalmasak 

legyenek a digitális szakadék mérséklésére, 

valamint a 112-es egységes európai 

segélyhívó szolgáltatás elérhetőségének 

vizsgálata céljából; 

56. hangsúlyozza annak biztosításának 

szükségességét, hogy a távközlési keretben 

meghatározott végfelhasználói jogok 

koherensek, arányosak és időtállóak 

legyenek, és hogy a „behálózott kontinens” 

csomag elfogadását követően 

tartalmazzanak további intézkedéseket az 

EU-n belüli telefonhívások 

vonatkozásában, valamint könnyítsék meg 

a szerződésváltást a végfelhasználók 

számára, és fokozzák a szerződések 

átláthatóságát; üdvözli, hogy a távközlési 

keret felülvizsgálata mellett sor kerül az 

egyetemes szolgáltatásokról szóló irányelv 

közelgő felülvizsgálatára annak biztosítása 

érdekében, hogy a nagy sebességű széles 

sávú internet-hozzáférésre vonatkozó 

követelmények alkalmasak legyenek a 

digitális szakadék mérséklésére, valamint a 

112-es egységes európai segélyhívó 

szolgáltatás elérhetőségének vizsgálata 

céljából; 

Or. en 

 

 


