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13.1.2016 A8-0371/1 

Amendement  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten met voorstellen te komen om 

misbruik in de werkgelegenheidssector en 

schijnzelfstandigheid te voorkomen, 

schendingen van werknemersrechten en 

bepalingen op het gebied van sociale 

bescherming in de deeleconomie te 

onderzoeken en de gevolgen van 

crowdworking en crowdsourcing te 

evalueren; verzoekt de Commissie een 

Europees forum op te richten om 

regelmatige gedachtewisselingen te 

organiseren met belanghebbenden, met 

inbegrip van de sociale partners, die een 

beslissende rol spelen in de overgang naar 

een digitale economie in de diverse 

economische sectoren, teneinde een 

doeltreffend rechtskader voor de digitale 

economie tot stand te brengen en 

kwaliteitswerkgelegenheid en 

werknemersrechten te bevorderen; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Amendement  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 88 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 88 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat de wetgeving inzake financiële 

markten niet wordt omzeild of misbruikt 

door nieuwe informatietechnologieën, en 

te waarborgen dat dit, naast 

cyberveiligheid, een integraal onderdeel 

wordt van de EU-strategie voor de digitale 

interne markt; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Amendement  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 125 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

125. roept de Commissie en de lidstaten op 

nogmaals hun inzet uit te spreken voor de 

onderzoeks- en innovatiedoelen van de EU 

2020-strategie als bouwstenen van een 

concurrerende Europese digitale interne 

markt, economische groei en het scheppen 

van banen, met een omvattende benadering 

van open wetenschap, open innovatie, open 

gegevens en kennisoverdracht; is van 

mening dat dit een herzien juridisch kader 

moet omvatten voor tekst- en datamining 

voor wetenschappelijk onderzoek, een 

toegenomen gebruik van vrije en open 

source software, met name in 

onderwijsinstellingen en 

overheidsdiensten, en eenvoudiger toegang 

voor kmo's en startende ondernemingen tot 

Horizon 2020-financiering, aangepast aan 

de korte innovatiecycli van de ICT-sector; 

benadrukt in dit verband het belang van 

alle relevante initiatieven, van publiek-

private partnerschappen en 

innovatieclusters tot Europese technologie- 

en wetenschapsparken, met name in 

minder geïndustrialiseerde Europese 

regio's, en versnelprogramma's voor 

startende ondernemingen en gezamenlijke 

technologieplatforms, alsmede de 

mogelijkheid om licenties te verkrijgen 

voor standaard-essentiële octrooien, binnen 

de beperking van het concurrentiebeleid 

125. roept de Commissie en de lidstaten op 

nogmaals hun inzet uit te spreken voor de 

onderzoeks- en innovatiedoelen van de EU 

2020-strategie als bouwstenen van een 

concurrerende Europese digitale interne 

markt, economische groei en het scheppen 

van banen, met een omvattende benadering 

van open wetenschap, open innovatie, open 

gegevens en kennisoverdracht; is van 

mening dat dit een herzien juridisch kader 

moet omvatten voor tekst- en datamining 

voor wetenschappelijk onderzoek, een 

toegenomen gebruik van vrije en open 

source software, met name in 

onderwijsinstellingen en 

overheidsdiensten, en eenvoudiger toegang 

voor kmo's en startende ondernemingen tot 

Horizon 2020-financiering, aangepast aan 

de korte innovatiecycli van de ICT-sector; 

benadrukt in dit verband het belang van 

alle relevante initiatieven, van publiek-

private partnerschappen en 

innovatieclusters tot Europese technologie- 

en wetenschapsparken, met name in 

minder geïndustrialiseerde Europese 

regio's, en versnelprogramma's voor 

startende ondernemingen en gezamenlijke 

technologieplatforms, alsmede de 

mogelijkheid om standaard-essentiële 

octrooien effectief licenties te verlenen, 

binnen de beperking van het 
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van de EU, onder de licentievoorwaarden 

van FRAND, ter voortzetting van 

stimulansen voor O&O en normalisering 

en ter bevordering van innovatie; 

concurrentiebeleid van de EU, onder de 

licentievoorwaarden van FRAND, ter 

voortzetting van stimulansen voor O&O en 

normalisering en ter bevordering van 

innovatie; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Amendement  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Naar een akte voor een digitale interne markt 

2015/2147(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 56 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

56. benadrukt dat ervoor moet worden 

gezorgd dat de in het 

telecommunicatiekader vastgestelde 

rechten van de eindgebruikers coherent, 

evenredig en toekomstbestendig zijn, en, 

na de goedkeuring van het pakket 

connectief continent, eenvoudiger 

overstappen mogelijk maken en de 

transparantie van contracten voor 

eindgebruikers waarborgen; verwelkomt 

de komende herziening van de 

universeledienstenrichtlijn, tezamen met de 

herziening van het telecommunicatiekader, 

om ervoor te zorgen dat de vereisten inzake 

de toegang tot snel breedbandinternet 

aansluiten bij het streven naar verkleining 

van de digitale kloof, en de 

beschikbaarheid van de 112-dienst te 

onderzoeken; 

56. benadrukt dat ervoor moet worden 

gezorgd dat de in het 

telecommunicatiekader vastgestelde 

rechten van de eindgebruikers coherent, 

evenredig en toekomstbestendig zijn, en, 

na de goedkeuring van het pakket 

connectief continent, aanvullende 

maatregelen omvatten met betrekking tot 

telefoongesprekken binnen de EU,  
eenvoudiger overstappen en de 

transparantie van contracten voor 

eindgebruikers; verwelkomt de komende 

herziening van de 

universeledienstenrichtlijn, tezamen met de 

herziening van het telecommunicatiekader, 

om ervoor te zorgen dat de vereisten inzake 

de toegang tot snel breedbandinternet 

aansluiten bij het streven naar verkleining 

van de digitale kloof, en de 

beschikbaarheid van de 112-dienst te 

onderzoeken; 

Or. en 

 

 


