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13.1.2016 A8-0371/1 

Pakeitimas 1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas Bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 8a. ragina Komisiją ir valstybes nares 

pateikti pasiūlymų, kaip užkirsti kelią 

piktnaudžiavimui užimtumo sektoriuje ir 

fiktyviam savarankiškam darbui, ištirti 

darbuotojų teisių ir socialinės apsaugos 

nuostatų pažeidimus dalijimosi 

ekonomikoje ir įvertinti visuomenės 

patalkos (angl. crowdsourcing ir (arba) 

crowdworking) poveikį; ragina Komisiją 

įsteigti Europos forumą ir rengti 

reguliarius pasikeitimus nuomonėmis su 

suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 

socialinius partnerius, kurie atlieka 

lemiamą vaidmenį pereinant prie 

skaitmeninės ekonomikos įvairiuose 

ekonomikos sektoriuose, siekiant stiprinti 

veiksmingą skaitmeninės ekonomikos 

teisinę sistemą, taip pat kokybišką 

užimtumą ir darbuotojų teises; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Pakeitimas 2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas Bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

88 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 88a. ragina Komisiją užtikrinti, kad dėl 

naujų informacinių technologijų taikymo 

nebūtų apeinami ar pažeidžiami finansų 

rinkų teisės aktai, taip pat užtikrinti, kad 

tai kartu su kibernetiniu saugumu taptų 

sudėtine ES strategijos dėl bendrosios 

skaitmeninės rinkos dalimi; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Pakeitimas 3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas Bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

125 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

125. ragina Komisiją ir valstybes nares 

atnaujinti savo įsipareigojimą, susijusį su 

strategijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

„Europa 2020“ tikslais, kurie yra 

konkurencingos skaitmeninės bendrosios 

rinkos, ekonomikos augimo ir darbo vietų 

kūrimo pagrindas, taikant visapusišką 

požiūrį į atvirąjį mokslą, atviras inovacijas, 

atviruosius duomenis ir žinių perdavimą; 

mano, kad šiuo tikslu reikėtų įtraukti 

teisinės sistemos, susijusios su tekstų ir 

duomenų gavyba mokslinių tyrimų tikslais, 

peržiūrą, dažnesnį nemokamos ir atvirojo 

kodo programinės įrangos naudojimą, visų 

pirma švietimo įstaigose ir viešojo 

administravimo institucijose, ir geresnių 

sąlygų MVĮ ir naujai įsteigtoms įmonėms 

gauti programos „Horizontas 2020“ 

finansavimą, pritaikytą trumpiems IRT 

sektoriaus inovacijų ciklams, sudarymą; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia visų 

atitinkamų iniciatyvų, pradedant viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystėmis ir 

inovacijų diegimo grupėmis, baigiant 

Europos technologijų ir mokslo parkais, 

ypač mažiau išsivysčiusiuose Europos 

regionuose, pradedančiųjų įmonių veiklos 

spartinimo programomis bei bendromis 

technologijų platformomis, svarbą, taip pat 

gebėjimą gauti licencijas dėl su standartu 

susietų patentų laikantis ES konkurencijos 

125. ragina Komisiją ir valstybes nares 

atnaujinti savo įsipareigojimą, susijusį su 

strategijos „Europa 2020“ mokslinių 

tyrimų ir inovacijų tikslais, kurie yra 

konkurencingos skaitmeninės bendrosios 

rinkos, ekonomikos augimo ir darbo vietų 

kūrimo pagrindas, taikant visapusišką 

požiūrį į atvirąjį mokslą, atviras inovacijas, 

atviruosius duomenis ir žinių perdavimą; 

mano, kad šiuo tikslu reikėtų įtraukti 

teisinės sistemos, susijusios su tekstų ir 

duomenų gavyba mokslinių tyrimų tikslais, 

peržiūrą, dažnesnį nemokamos ir atvirojo 

kodo programinės įrangos naudojimą, visų 

pirma švietimo įstaigose ir viešojo 

administravimo institucijose, ir geresnių 

sąlygų MVĮ ir naujai įsteigtoms įmonėms 

gauti programos „Horizontas 2020“ 

finansavimą, pritaikytą trumpiems IRT 

sektoriaus inovacijų ciklams, sudarymą; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia visų 

atitinkamų iniciatyvų, pradedant viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystėmis ir 

inovacijų diegimo grupėmis, baigiant 

Europos technologijų ir mokslo parkais, 

ypač mažiau išsivysčiusiuose Europos 

regionuose, pradedančiųjų įmonių veiklos 

spartinimo programomis bei bendromis 

technologijų platformomis, svarbą, taip pat 

gebėjimą veiksmingai licencijuoti su 

standartu susietus patentus laikantis ES 
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teisės apribojimų teisingomis, pagrįstomis 

ir nediskriminacinėmis sąlygomis (angl. 

fair, reasonable and non-discriminatory, 

FRAND), siekiant išsaugoti mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros bei 

standartizavimo iniciatyvas ir skatinti 

inovacijas; 

konkurencijos teisės apribojimų 

teisingomis, pagrįstomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis (angl. fair, 

reasonable and non-discriminatory, 

FRAND), siekiant išsaugoti mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros bei 

standartizavimo iniciatyvas ir skatinti 

inovacijas; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Pakeitimas 4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas Bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 

telekomunikacijų sistemoje nustatytos 

galutinių vartotojų teisės būtų suderintos, 

proporcingos ir atitiktų ateities 

reikalavimus ir patvirtinus žemyno ryšių 

infrastruktūros dokumentų rinkinį, įtraukti 

lengvesnį galutinių vartotojų perėjimą ir 

jų sutarčių skaidrumą; teigiamai vertina 

būsimą Universaliųjų paslaugų direktyvos 

peržiūrą kartu su telekomunikacijų 

sistemos persvarstymu, siekiant užtikrinti, 

kad prieigos prie sparčiojo plačiajuosčio 

internetinio ryšio reikalavimai yra 

pritaikyti paskirčiai ir išnagrinėti, kokios 

yra galimybės naudotis 112 paslauga; 

56. pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad 

telekomunikacijų sistemoje nustatytos 

galutinių vartotojų teisės būtų suderintos, 

proporcingos ir atitiktų ateities 

reikalavimus ir, patvirtinus žemyno ryšių 

infrastruktūros dokumentų rinkinį, įtraukti 

papildomas priemones dėl telefono 

skambučių ES viduje, palankesnių sąlygų 

galutiniams vartotojams pakeisti 

paslaugos teikėją ir jų sutarčių skaidrumo; 

teigiamai vertina būsimą Universaliųjų 

paslaugų direktyvos peržiūrą kartu su 

telekomunikacijų sistemos persvarstymu, 

siekiant užtikrinti, kad prieigos prie 

sparčiojo plačiajuosčio internetinio ryšio 

reikalavimai būtų pritaikyti paskirčiai, ir 

išnagrinėti, kokios yra galimybės naudotis 

112 paslauga; 

Or. en 

 

 


