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Pakeitimas 24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas Bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

8. mano, kad būtina įvertinti 

skaitmeninimo poveikį darbuotojų saugai ir 

sveikatai ir atitinkamai pritaikyti dabartines 

saugos ir sveikatos priemones; pažymi, kad 

pagal nuotolinio darbo sistemą ar per 

patalkos platformas namuose dirbantys 

darbuotojai gali patirti nelaimingų 

atsitikimų; pabrėžia, kad rimtą pavojų 

kelia su darbu susijusios psichinės 

sveikatos problemos, pvz., dėl nuolatinio 

pasiekiamumo ir nykstančių įprastų darbo 

laiko apribojimų atsirandantis išsekimas; 

ragina Komisiją užsakyti atlikti tyrimą apie 

šalutinį skaitmeninimo poveikį, pvz., 

didesnį darbo intensyvumą, poveikį 

darbuotojų psichinei savijautai ir šeimos 

gyvenimui bei vaikų kognityvinių 

gebėjimų vystymuisi; 

8. mano, kad būtina įvertinti 

skaitmeninimo poveikį darbuotojų saugai ir 

sveikatai ir, jei būtina, atitinkamai 

pritaikyti dabartines saugos ir sveikatos 

priemones; pabrėžia, kad skaitmeninimas 

didina autonomiją ir užtikrina lanksčias 
darbo valandas, taigi suteikia galimybę 

lengviau suderinti profesinį ir asmeninį 

gyvenimą, tačiau tam tikrais atvejais gali 

sukelti ir naujų problemų, kaip antai su 

darbu susijusių psichinės sveikatos 

problemų, įskaitant dėl nuolatinio 

pasiekiamumo ir nykstančių įprastų darbo 

laiko apribojimų atsirandantį išsekimą; 

ragina Komisiją sudaryti palankesnes 

sąlygas valstybėms narėms keistis 

geriausia patirtimi, tiek viešajame, tiek 

privačiajame sektoriuje, apie neigiamą ir 

teigiamą skaitmeninimo poveikį, pvz., 

didesnį darbo intensyvumą ir lanksčias 

darbo valandas, poveikį darbuotojų 

psichinei savijautai ir galimybei lengviau 

suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą; 

Or. en 
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Pakeitimas 25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas Bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

53 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

53. pabrėžia, kaip svarbu sėkmingai 

įgyvendinti Europos strateginių investicijų 

fondą (ESIF) – finansuoti didesnės rizikos 

projektus siekiant kuo labiau padidinti 

investicijas, skatinti ekonomikos 

atgaivinimą, stimuliuoti augimą ir privačias 

investicijas, įskaitant mikrofinansavimą ir 

rizikos kapitalo veiklą, siekiant paremti 

inovatyvias įmones skirtingais jų 

vystymosi etapais; pabrėžia, kad tada, kai 

rinka neveikia, svarbu išnaudoti visas 

skaitmeninėms investicijoms jau paskirtas 

lėšas, suteikiant galimybę ES programų 

tarpusavio sąveikai, pvz., „Horizontas 

2020“,EITP, kitų atitinkamų struktūrinių 

fondų ir kitų priemonių, įskaitant 

bendruomenių projektus ir valstybės 

pagalbą, vadovaujantis valstybės pagalbos 

gairėmis, siekiant įrengti viešuosius 

WLAN tinklus didelėse ir mažose 

savivaldybėse, kadangi tai yra svarbu 

regioninei, socialinei ir kultūrinei 

integracijai ir švietimui; 

53. pabrėžia, kaip svarbu sėkmingai 

įgyvendinti Europos strateginių investicijų 

fondą (ESIF) – finansuoti didesnės rizikos 

projektus siekiant kuo labiau padidinti 

investicijas, skatinti ekonomikos 

atgaivinimą, stimuliuoti augimą ir privačias 

investicijas, įskaitant mikrofinansavimą ir 

rizikos kapitalo veiklą, siekiant paremti 

inovatyvias įmones skirtingais jų 

vystymosi etapais; pabrėžia, kad tada, kai 

rinka neveikia, svarbu išnaudoti visas 

skaitmeninėms investicijoms jau paskirtas 

lėšas, suteikiant galimybę ES programų 

tarpusavio sąveikai, pvz., „Horizontas 

2020“, EITP, kitų atitinkamų struktūrinių 

fondų ir kitų priemonių, įskaitant 

bendruomenių projektus ir valstybės 

pagalbą, vadovaujantis valstybės pagalbos 

gairėmis, be kita ko, įrengti viešuosius 

WLAN tinklus didelėse ir mažose 

savivaldybėse, kadangi pasitvirtino, jog tai 

yra būtina regioninei, socialinei ir 

kultūrinei integracijai ir švietimui; 

Or. en 
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Pakeitimas 26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Kuriamas Bendrosios skaitmeninės rinkos aktas 

2015/2147(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

76 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

76. laikosi nuomonės, kad kai kurie 

interneto tarpininkai ir interneto platformos 

gauna pajamų iš kūrinių ir kultūrinio 

turinio, tačiau šiomis pajamomis ne visada 

dalijasi su kūrėjais; ragina Komisiją 

apsvarstyti įrodymais pagrįstas galimybes, 

kaip spręsti vertės perkėlimo iš turinio į 

paslaugas klausimą, kuriomis autoriams, 

atlikėjams ir teisių turėtojams būtų suteikta 

galimybė gauti deramą atlyginimą už jų 

kūrinių naudojimą internete nesudarant 

kliūčių inovacijoms; 

76. laikosi nuomonės, kad kai kurie 

interneto tarpininkai ir interneto platformos 

gauna pajamų iš kūrinių ir kultūrinio 

turinio, tačiau šiomis pajamomis ne visada 

dalijasi su kūrėjais; ragina Komisiją 

apsvarstyti įrodymais pagrįstas galimybes, 

kaip spręsti skaidrumo stokos ir vertės 

perkėlimo iš turinio į paslaugas klausimą, 

kad autoriams, atlikėjams ir teisių 

turėtojams būtų suteikta galimybė gauti 

deramą atlyginimą už jų kūrinių naudojimą 

internete nesudarant kliūčių inovacijoms; 

Or. en 

 

 


