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13.1.2016 A8-0371/24 

Pozměňovací návrh  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. domnívá se, že je třeba posoudit účinky 

digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a následně příslušným způsobem 

upravit stávající opatření v této oblasti; 

připomíná možné nehody, které mohou 

postihnout osoby pracující z domova nebo 

v rámci tzv. „crowdworkingu“; 
zdůrazňuje, že psychologické problémy 

související s prací, jako je vyhoření 

způsobené neustálou dostupností a 

oslabením tradiční pracovní doby, 

představují pro pracovníky závažné riziko; 

vyzývá Komisi, aby zadala provedení 

studie o vedlejších účincích digitalizace, 

jako je zvýšení nároků na pracovní sílu, 

dopad na psychický stav pracovníků a 

jejich rodinný život a na rozvoj 

kognitivních schopností u dětí; 

8. domnívá se, že je třeba posoudit účinky 

digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci a následně v případě potřeby 

příslušným způsobem upravit stávající 

opatření v této oblasti; zdůrazňuje, že 

digitalizace zvyšuje autonomnost a 

flexibilitu pracovní doby, což umožňuje 

lepší vyváženost mezi pracovním a 

soukromým životem, ale v některých 

případech může také vést k novým 

problémům, jako jsou psychické problémy 

související s prací, včetně vyhoření 

způsobeného neustálou dostupností a 

oslabením tradiční pracovní doby; vyzývá 

Komisi, aby usnadnila výměnu 

osvědčených postupů mezi členskými státy 

jak ve veřejném, tak v soukromém 

sektoru, pokud jde o negativní a pozitivní 

účinky digitalizace, jako je intenzita práce 

a flexibilní pracovní doba, na psychický 

stav pracovníků a na umožnění lepší 

vyváženosti pracovního a soukromého 

života;  
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13.1.2016 A8-0371/25 

Pozměňovací návrh  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. zdůrazňuje, že pro maximalizaci 

investic je důležité úspěšné uplatňování 

Evropského fondu pro strategické investice 

zaměřeného na projekty s rizikovějšími 

profily, čímž se podpoří hospodářská 

obnova, růst a soukromé investice, mimo 

jiné mikrofinancování a rizikový kapitál na 

podporu inovativních podniků v různých 

fázích financování jejich rozvoje; 

zdůrazňuje, že v případě selhání trhu, je 

třeba v plné míře využívat aktuálně 

dostupné veřejné prostředky k investicím 

do digitalizace, umožnit synergie mezi 

programy EU, jako je Horizont 2020, 

Nástroj pro propojení Evropy, dalšími 

příslušnými strukturálními fondy a dalšími 

nástroji, včetně projektů se zapojením 

místních společenství a státní pomoci v 

souladu s pokyny pro státní podporu s 

cílem prosazovat veřejné bezdrátové sítě ve 

větších a i menších obcích, jelikož se 

ukázalo, je to pro regionální, sociální a 

kulturní integraci i pro vzdělávání zcela 

nezbytné; 

 

53. zdůrazňuje, že pro maximalizaci 

investic je důležité úspěšné uplatňování 

Evropského fondu pro strategické investice 

zaměřeného na projekty s rizikovějšími 

profily, čímž se podpoří hospodářská 

obnova, růst a soukromé investice, mimo 

jiné mikrofinancování a rizikový kapitál na 

podporu inovativních podniků v různých 

fázích financování jejich rozvoje; 

zdůrazňuje, že v případě selhání trhu, je 

třeba v plné míře využívat aktuálně 

dostupné veřejné prostředky k investicím 

do digitalizace, umožnit synergie mezi 

programy EU, jako je Horizont 2020, 

Nástroj pro propojení Evropy, dalšími 

příslušnými strukturálními fondy a dalšími 

nástroji, včetně projektů se zapojením 

místních společenství a státní pomoci v 

souladu s pokyny pro státní podporu, 

kromě jiného s cílem prosazovat veřejné 

bezdrátové sítě ve větších a i menších 

obcích, jelikož se ukázalo, je to pro 

regionální, sociální a kulturní integraci i 

pro vzdělávání zcela nezbytné; 

Or. en 



 

AM\1083381CS.doc  PE575.944v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

13.1.2016 A8-0371/26 

Pozměňovací návrh  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. domnívá se, že někteří on-line 

zprostředkovatelé a platformy vytvářejí 

příjem z kulturních děl a obsahu, o který se 

ovšem vždy nutně nedělí s jejich tvůrci; 

vyzývá Komisi, aby posoudila řešení 

založená na důkazech, která umožní vyřešit 

přenos hodnoty z obsahu na služby a zajistí 

autorům, výkonným umělcům a nositelům 

práv spravedlivou odměnu za použití jejich 

díla na internetu, aniž by se tím bránilo 

inovacím; 

76. domnívá se, že někteří on-line 

zprostředkovatelé a platformy vytvářejí 

příjem z kulturních děl a obsahu, o který se 

ovšem vždy nutně nedělí s jejich tvůrci; 

vyzývá Komisi, aby posoudila řešení 

založená na důkazech, která umožní vyřešit 

jakýkoli nedostatek transparentnosti a 
přenos hodnoty z obsahu na služby a zajistí 

autorům, výkonným umělcům a nositelům 

práv spravedlivou odměnu za použití jejich 

díla na internetu, aniž by se tím bránilo 

inovacím; 

 

Or. en 

 

 


