
 

AM\1083379LV.doc  PE575.944v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

13.1.2016 A8-0371/1 

Grozījums Nr.  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 8.a aicina Komisiju un dalībvalstis nākt 

klajā ar priekšlikumiem, kuru mērķis 

būtu novērst ļaunprātīgu rīcību 

nodarbinātības jomā un viltus 

pašnodarbinātību, izskatīt darba ņēmēju 

tiesību un sociālās aizsardzības 

noteikumu pārkāpumus sadarbīgā 

patēriņa ekonomikā un novērtēt kolektīvā 

darba un kolektīvo resursu piesaistes 

ietekmi; aicina Komisiju izveidot Eiropas 

forumu, kas organizētu regulāru 

informācijas apmaiņu ar ieinteresētajām 

personām, tostarp sociālajiem partneriem, 

kuriem ir izšķirīga loma pārejā uz digitālo 

ekonomiku dažādās ekonomikas nozarēs, 

lai sekmētu efektīvu digitālās ekonomikas 

tiesisko regulējumu, kā arī kvalitatīvu 

nodarbinātību un darba ņēmēju tiesības; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Grozījums Nr.  2 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

88.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 88.a aicina Komisiju nodrošināt, ka 

finanšu tirgu regulējums netiek apiets vai 

ļaunprātīgi izmantots ar jaunajām 

informācijas tehnoloģijām, un panākt, ka 

līdzās kiberdrošībai tas kļūst par 

neatņemamu ES digitālā vienotā tirgus 

stratēģijas sastāvdaļu; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Grozījums Nr.  3 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

125. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

125. aicina Komisiju un dalībvalstis 

atjaunot apņemšanos sasniegt stratēģijas 

„Eiropa 2020” pētniecības un inovācijas 

mērķrādītājus, kas ir konkurētspējīga 

digitālā vienotā tirgus, ekonomikas 

izaugsmes un darbvietu radīšanas 

pamatelementi, izmantojot visaptverošu 

pieeju atvērtai zinātnei, atvērtai inovācijai, 

atvērtiem datiem un zināšanu pārnesei; 

uzskata, ka tam vajadzētu ietvert pārskatītu 

tiesisko regulējumu tekstizracei un 

datizracei zinātniskās pētniecības nolūkā, 

lielāku bezmaksas un atvērtā pirmkoda 

programmatūras izmantojumu, it sevišķi 

izglītības iestādēs un valsts pārvaldē, un 

MVU un jaunuzņēmumu vieglāku piekļuvi 

„Apvārsnis 2020” finansējumam, kas būtu 

pielāgots IKT nozares īsajiem inovācijas 

cikliem; šajā sakarā uzsver, cik svarīgas ir 

visas attiecīgās iniciatīvas — no publiskā 

un privātā sektora partnerībām un 

inovācijas kopām līdz Eiropas tehnoloģiju 

un zinātnes parkiem, it sevišķi mazāk 

industrializētos Eiropas reģionos, un 

paātrināšanas programmām 

jaunuzņēmumiem un kopīgām tehnoloģiju 

platformām —, kā arī iespēja iegūt 

standartiem būtisku patentu licences 

atbilstoši godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem licencēšanas 

noteikumiem, lai saglabātu pētniecības un 

125. aicina Komisiju un dalībvalstis 

atjaunot apņemšanos sasniegt stratēģijas 

„Eiropa 2020” pētniecības un inovācijas 

mērķrādītājus, kas ir konkurētspējīga 

digitālā vienotā tirgus, ekonomikas 

izaugsmes un darbvietu radīšanas 

pamatelementi, izmantojot visaptverošu 

pieeju atvērtai zinātnei, atvērtai inovācijai, 

atvērtiem datiem un zināšanu pārnesei; 

uzskata, ka tam vajadzētu ietvert pārskatītu 

tiesisko regulējumu tekstizracei un 

datizracei zinātniskās pētniecības nolūkā, 

lielāku bezmaksas un atvērtā pirmkoda 

programmatūras izmantojumu, it sevišķi 

izglītības iestādēs un valsts pārvaldē, un 

MVU un jaunuzņēmumu vieglāku piekļuvi 

„Apvārsnis 2020” finansējumam, kas būtu 

pielāgots IKT nozares īsajiem inovācijas 

cikliem; šajā sakarā uzsver, cik svarīgas ir 

visas attiecīgās iniciatīvas — no publiskā 

un privātā sektora partnerībām un 

inovācijas kopām līdz Eiropas tehnoloģiju 

un zinātnes parkiem, it sevišķi mazāk 

industrializētos Eiropas reģionos, un 

paātrināšanas programmām 

jaunuzņēmumiem un kopīgām tehnoloģiju 

platformām —, kā arī iespēja efektīvi 

licencēt standartiem būtiskus patentus 

atbilstoši ES konkurences tiesību normām 

un godīgiem, samērīgiem un 

nediskriminējošiem licencēšanas 
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izstrādes un standartizācijas stimulus un 

sekmētu inovāciju; 

noteikumiem, lai saglabātu pētniecības un 

izstrādes un standartizācijas stimulus un 

sekmētu inovāciju; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Grozījums Nr.  4 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. uzsver vajadzību nodrošināt, ka 

telesakaru regulējumā paredzētās 

galalietotāju tiesības ir saskaņotas, 

samērīgas un atbilst nākotnes vajadzībām, 

kā arī — pēc Savienotā kontinenta paketes 

pieņemšanas — nodrošina galalietotājiem 

vieglas pārejas iespēju un līgumu 

pārredzamību; atzinīgi vērtē gaidāmo 

Universālā pakalpojuma direktīvas 

pārskatīšanu, kā arī telesakaru regulējuma 

pārskatīšanu ar mērķi nodrošināt, ka 

prasības par piekļuvi ātrdarbīgam platjoslas 

internetam atbilst mērķim samazināt 

digitālo plaisu, un izskatīt „112” 

pakalpojuma pieejamību; 

56. uzsver vajadzību nodrošināt, ka 

telesakaru regulējumā paredzētās 

galalietotāju tiesības ir saskaņotas, 

samērīgas un atbilst nākotnes vajadzībām, 

kā arī — pēc Savienotā kontinenta paketes 

pieņemšanas — ietver papildu pasākumus 

attiecībā uz tālruņa zvaniem ES iekšienē 

un nodrošina galalietotājiem vieglas 

pārejas iespēju un līgumu pārredzamību; 

atzinīgi vērtē gaidāmo Universālā 

pakalpojuma direktīvas pārskatīšanu, kā arī 

telesakaru regulējuma pārskatīšanu ar 

mērķi nodrošināt, ka prasības par piekļuvi 

ātrdarbīgam platjoslas internetam atbilst 

mērķim samazināt digitālo plaisu, un 

izskatīt „112” pakalpojuma pieejamību; 

Or. en 

 

 


