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13.1.2016 A8-0371/1 

Amendamentul  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. invită Comisia și statele membre să 

prezinte propuneri pentru prevenirea 

abuzurilor din sectorul ocupării forței de 

muncă și a activităților independente 

false, să examineze încălcarea drepturilor 

lucrătorilor și a dispozițiilor în materie de 

protecție socială din economia 

participativă și să evalueze impactul 

formelor de încadrare în muncă denumite 

„crowdworking” (muncă participativă) și 

„crowdsourcing” (externalizare 

deschisă); invită Comisia să instituie un 

forum european care să organizeze în 

mod regulat schimburi cu părțile 

interesate, inclusiv cu partenerii sociali, 

care au un rol decisiv în tranziția către o 

economie digitală în diversele sectoare 

economice, în vederea promovării unui 

cadru juridic eficient pentru economia 

digitală, precum și a locurilor de muncă 

de calitate și a drepturilor lucrătorilor; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Amendamentul  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 88 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 88a. invită Comisia să se asigure că 

legislația privind piețele financiare nu 

este eludată sau încălcată prin noi 

tehnologii ale informației, precum și că 

acest element, împreună cu securitatea 

cibernetică, devine o parte integrantă a 

strategiei UE pentru piața unică digitală; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Amendamentul  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 125 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

125. invită Comisia și statele membre să își 

reînnoiască angajamentul față de 

obiectivele în materie de cercetare și 

inovare ale Strategiei UE 2020, ca 

elemente de bază ale unei piețe unice 

digitale competitive, ale creșterii 

economice și creării de locuri de muncă, cu 

o abordare cuprinzătoare față de știința 

deschisă, inovarea deschisă, datele 

deschise și transferul de cunoștințe; 

consideră că aceasta ar trebui să includă un 

cadru juridic revizuit pentru extragerea 

textului și a datelor în scopul cercetării 

științifice, utilizarea sporită a programelor 

informatice gratuite și cu sursă deschisă, în 

special în instituțiile de învățământ și 

administrațiile publice, precum și accesul 

mai facil pentru IMM-uri și întreprinderile 

nou-înființate la fondurile Orizont 2020, 

adaptate la ciclurile scurte de inovare ale 

sectorului TIC; subliniază, în acest sens, 

importanța tuturor inițiativelor relevante, 

de la parteneriatele de tip public-privat și 

clusterele de inovare la parcurile 

tehnologice și științifice europene, mai ales 

în regiunile europene mai puțin 

industrializate, la programele de accelerare 

pentru întreprinderile digitale nou-înființate 

și platformele tehnologice comune, precum 

și la capacitatea de a obține licențe pentru 

brevete esențiale pentru standarde, în 

125. invită Comisia și statele membre să își 

reînnoiască angajamentul față de 

obiectivele în materie de cercetare și 

inovare ale Strategiei UE 2020, ca 

elemente de bază ale unei piețe unice 

digitale competitive, ale creșterii 

economice și creării de locuri de muncă, cu 

o abordare cuprinzătoare față de știința 

deschisă, inovarea deschisă, datele 

deschise și transferul de cunoștințe; 

consideră că aceasta ar trebui să includă un 

cadru juridic revizuit pentru extragerea 

textului și a datelor în scopul cercetării 

științifice, utilizarea sporită a programelor 

informatice gratuite și cu sursă deschisă, în 

special în instituțiile de învățământ și 

administrațiile publice, precum și accesul 

mai facil pentru IMM-uri și întreprinderile 

nou-înființate la fondurile Orizont 2020, 

adaptate la ciclurile scurte de inovare ale 

sectorului TIC; subliniază, în acest sens, 

importanța tuturor inițiativelor relevante, 

de la parteneriatele de tip public-privat și 

clusterele de inovare la parcurile 

tehnologice și științifice europene, mai ales 

în regiunile europene mai puțin 

industrializate, la programele de accelerare 

pentru întreprinderile digitale nou-înființate 

și platformele tehnologice comune, precum 

și la capacitatea de a acorda în mod 

eficient licențe pentru brevete esențiale 
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limitele legislației UE privind concurența și 

în temeiul condițiilor de licență FRAND, 

cu scopul de a menține stimulentele pentru 

C&D și standardizare și de a încuraja 

inovarea; 

pentru standarde, în limitele legislației UE 

privind concurența și în temeiul condițiilor 

de licență FRAND, cu scopul de a menține 

stimulentele pentru C&D și standardizare 

și de a încuraja inovarea; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Amendamentul  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. subliniază necesitatea de a se asigura că 

drepturile utilizatorilor finali prevăzute în 

cadrul de telecomunicații sunt coerente, 

proporționale și adaptate viitorului și, în 

urma adoptării pachetului privind 

continentul conectat, includ facilitarea 

schimbării furnizorului și transparența 

contractelor pentru utilizatorii finali; salută 

viitoarea reexaminare a Directivei privind 

serviciul universal, precum și reexaminarea 

cadrului telecomunicațiilor, pentru a 

asigura că cerințele pentru accesul la 

internet de înaltă viteză în bandă largă sunt 

adecvate scopului avut în vedere, pentru a 

reduce decalajul digital și a examina 

disponibilitatea serviciului 112; 

56. subliniază necesitatea de a se asigura că 

drepturile utilizatorilor finali prevăzute în 

cadrul de telecomunicații sunt coerente, 

proporționale și adaptate viitorului și, în 

urma adoptării pachetului privind 

continentul conectat, includ măsuri 

suplimentare pentru apelurile telefonice 

în interiorul UE, facilitarea schimbării 

furnizorului și transparența contractelor 

pentru utilizatorii finali; salută viitoarea 

reexaminare a Directivei privind serviciul 

universal, precum și reexaminarea cadrului 

telecomunicațiilor, pentru a asigura că 

cerințele pentru accesul la internet de înaltă 

viteză în bandă largă sunt adecvate 

scopului avut în vedere, pentru a reduce 

decalajul digital și a examina 

disponibilitatea serviciului 112; 

Or. en 

 

 


