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13.1.2016 A8-0371/1 

Poprawka  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 8a. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do przedstawienia 

propozycji dotyczących zapobiegania 

nadużyciom w dziedzinie zatrudnienia 

i fikcyjnemu samozatrudnieniu, badania 

naruszeń praw pracowniczych i przepisów 

o ochronie socjalnej w gospodarce 

dzielenia się oraz oceny oddziaływania 

zjawisk zlecania pracy za pośrednictwem 

platform społecznościowych 

(ang. crowdworking) i czerpania wiedzy 

z tłumu (ang. crowdsourcing); wzywa 

Komisję do utworzenia europejskiego 

forum na potrzeby organizowania 

regularnej wymiany informacji 

z zainteresowanymi stronami, w tym 

partnerami społecznymi, którzy odgrywają 

decydującą rolę w przechodzeniu na 

gospodarkę cyfrową w poszczególnych 

sektorach gospodarki, aby upowszechniać 

skuteczne ramy prawne w dziedzinie 

gospodarki cyfrowej, wraz z dobrej jakości 

miejscami pracy i prawami 

pracowniczymi; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Poprawka  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 88 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 88a. wzywa Komisję do dopilnowania, aby 

nie dochodziło do obchodzenia ani 

nadużywania przepisów o rynkach 

finansowych za pośrednictwem nowych 

technologii informacyjnych, oraz 

zadbania o to, aby kwestia ta, wraz 

z kwestią bezpieczeństwa 

teleinformatycznego, stała się nieodłączną 

częścią unijnej strategii na rzecz 

jednolitego rynku cyfrowego; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Poprawka  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 125 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

125. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by ponownie zobowiązały 

się, że będą dążyć do celów strategii 

„Europa 2020” dotyczących badań 

naukowych i innowacyjności jako 

elementów tworzących konkurencyjny 

jednolity rynek cyfrowy, sprzyjających 

wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu 

miejsc pracy, obejmujących całościowe 

podejście do otwartej nauki, 

innowacyjności i danych oraz do 

przekazywania wiedzy; uważa, że powinno 

to obejmować zmienione ramy prawne 

dotyczące eksplorowania tekstów i danych 

do celów badań naukowych, zwiększone 

wykorzystanie wolnego i otwartego 

oprogramowania, zwłaszcza w placówkach 

edukacyjnych i administracji publicznej, 

a także łatwiejszy dostęp MŚP 

i przedsiębiorstw typu start-up do środków 

z programu Horyzont 2020, dostosowany 

do krótszych cykli innowacyjności 

w sektorze ICT; podkreśla w związku 

z tym znaczenie wszelkich stosownych 

inicjatyw, począwszy od partnerstw 

publiczno-prywatnych i klastrów 

innowacyjności, a na europejskich parkach 

technologicznych i naukowych 

skończywszy, zwłaszcza w mniej 

uprzemysłowionych regionach Europy, 

oraz programów przyspieszania rozwoju 

125. wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by ponownie zobowiązały 

się, że będą dążyć do celów strategii 

„Europa 2020” dotyczących badań 

naukowych i innowacyjności jako 

elementów tworzących konkurencyjny 

jednolity rynek cyfrowy, sprzyjających 

wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu 

miejsc pracy, obejmujących całościowe 

podejście do otwartej nauki, 

innowacyjności i danych oraz do 

przekazywania wiedzy; uważa, że powinno 

to obejmować zmienione ramy prawne 

dotyczące eksplorowania tekstów i danych 

do celów badań naukowych, zwiększone 

wykorzystanie wolnego i otwartego 

oprogramowania, zwłaszcza w placówkach 

edukacyjnych i administracji publicznej, 

a także łatwiejszy dostęp MŚP 

i przedsiębiorstw typu start-up do środków 

z programu „Horyzont 2020”, 

dostosowany do krótszych cykli 

innowacyjności w sektorze ICT; podkreśla 

w związku z tym znaczenie wszelkich 

stosownych inicjatyw, począwszy od 

partnerstw publiczno-prywatnych 

i klastrów innowacyjności, a na 

europejskich parkach technologicznych 

i naukowych skończywszy, zwłaszcza 

w mniej uprzemysłowionych regionach 

Europy, oraz programów przyspieszania 
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przedsiębiorstw typu start-up i wspólnych 

platform technologicznych, a także 

zdolności uzyskania – na sprawiedliwych, 

rozsądnych i niedyskryminujących 

warunkach – licencji na patenty niezbędne 

do spełnienia norm, z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających z prawa 

konkurencji UE, w celu utrzymania zachęt 

do działalności badawczo-rozwojowej 

i normalizacyjnej oraz w celu pobudzania 

innowacyjności; 

rozwoju przedsiębiorstw typu start-up 

i wspólnych platform technologicznych, 

a także zdolności skutecznego 

licencjonowania – na sprawiedliwych, 

rozsądnych i niedyskryminujących 

warunkach – patentów niezbędnych do 

spełnienia norm, z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających z prawa 

konkurencji UE, w celu utrzymania zachęt 

do działalności badawczo-rozwojowej 

i normalizacyjnej oraz w celu pobudzania 

innowacyjności; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Poprawka  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 56 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

56. podkreśla konieczność zadbania o to, 

by prawa użytkowników końcowych 

określone w ramach telekomunikacyjnych 

były spójne, proporcjonalne 

i przyszłościowe oraz – po przyjęciu 

pakietu dotyczącego łączności na całym 

kontynencie – przewidywały łatwiejszą 

zmianę dostawcy przez użytkownika 

końcowego i przejrzystość umów; 

z zadowoleniem przyjmuje zbliżający się 

przegląd dyrektywy o usłudze powszechnej 

– obok przeglądu ram 

telekomunikacyjnych – który ma zapewnić 

dostosowanie wymogów w zakresie 

dostępu do szybkich szerokopasmowych 

łączy internetowych do celu, jakim jest 

zmniejszenie przepaści cyfrowej, oraz 

posłuży do analizy dostępności numeru 

alarmowego 112; 

56. podkreśla konieczność zadbania o to, 

by prawa użytkowników końcowych 

określone w ramach telekomunikacyjnych 

były spójne, proporcjonalne 

i przyszłościowe oraz – po przyjęciu 

pakietu dotyczącego łączności na całym 

kontynencie – przewidywały dalsze środki 

na rzecz wewnątrzunijnych połączeń 

telefonicznych, łatwiejszą zmianę 

dostawcy przez użytkownika końcowego 

i przejrzystość umów; z zadowoleniem 

przyjmuje zbliżający się przegląd 

dyrektywy o usłudze powszechnej – obok 

przeglądu ram telekomunikacyjnych – 

który ma zapewnić dostosowanie 

wymogów w zakresie dostępu do szybkich 

szerokopasmowych łączy internetowych do 

celu, jakim jest zmniejszenie przepaści 

cyfrowej, oraz posłuży do analizy 

dostępności numeru alarmowego 112; 

Or. en 

 

 


