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13.1.2016 A8-0371/24 

Grozījums Nr.  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

8. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

8. uzskata, ka nepieciešams novērtēt 

digitalizācijas ietekmi uz drošību un 

veselības aizsardzību darbā un attiecīgi 

koriģēt esošos veselības aizsardzības un 

drošības pasākumus; norāda uz 

negadījumu risku, kam var būt pakļauti 

cilvēki, kas strādā no mājām teledarba vai 

kolektīvā darba veidā; uzsver, ka ar darbu 

saistītas garīgās veselības problēmas, 

piemēram, izdegšana, ko rada pastāvīgā 

pieejamība un tradicionālā darba laika 

izzušana, nopietni apdraud darba 

ņēmējus; aicina Komisiju veikt pētījumu 

par digitalizācijas plašāku ietekmi, 

piemēram, paaugstinātas darba intensitātes 

ietekmi uz darba ņēmēju fizisko labklājību 

un ģimenes dzīvi un bērnu kognitīvo spēju 

attīstību; 

8. uzskata, ka nepieciešams novērtēt 

digitalizācijas ietekmi uz drošību un 

veselības aizsardzību darbā un, ja 

nepieciešams, attiecīgi koriģēt esošos 

veselības aizsardzības un drošības 

pasākumus; uzsver, ka digitalizācija 

palielina patstāvību un darba laika 

elastību, tādējādi ļaujot panākt labāku 

darba un privātās dzīves līdzsvaru, taču 

dažos gadījumos var radīt jaunus 

izaicinājumus, piemēram, ar darbu 

saistītas garīgās veselības problēmas, 

tostarp izdegšanu, ko rada pastāvīgā 

pieejamība un tradicionālā darba laika 

izzušana; aicina Komisiju sekmēt 

paraugprakses apmaiņu starp 

dalībvalstīm gan publiskajā, gan privātajā 

sektorā attiecībā uz digitalizācijas 

negatīvo un pozitīvo ietekmi, piemēram, 

darba intensitātes un elastīga darba laika 

ietekmi uz darba ņēmēju fizisko labklājību 

un iespēju panākt labāku darba un 

privātās dzīves līdzsvaru; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Grozījums Nr.  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

53. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

53. uzsver, ka ir svarīgi sekmīgi īstenot 

ESIF, lai panākt maksimālu ieguldījumu 

līmeni, mērķtiecīgi pievēršoties projektiem 

ar augstāka riska profilu, sekmējot 

ekonomikas atveseļošanos, veicinot 

izaugsmi un stimulējot privātos 

ieguldījumus, cita starpā — 

mikrofinansēšanu un riska kapitālu, lai 

atbalstītu inovatīvus uzņēmumus dažādos 

to attīstības finansēšanas posmos; uzsver, 

ka tirgus nepilnību gadījumos svarīgi ir 

pilnībā izmantot digitālajiem 

ieguldījumiem jau pieejamos publiskā 

sektora līdzekļus, ļaut veidoties sinerģijām 

starp ES programmām, piemēram, 

„Apvārsnis 2020”, EISI, citiem 

relevantiem struktūrfondiem, un citiem 

instrumentiem, tostarp kopienas projektiem 

un valsts atbalstu atbilstoši valsts atbalsta 

vadlīnijām, lai sekmētu publisku WLAN 

tīklu izveidi lielākās un mazākās 

pašvaldībās, jo, kā liecina pieredze, tie ir 

izšķirīgi svarīgi reģionālajā, sociālajā un 

kultūras integrācijā, kā arī izglītībā; 

53. uzsver, ka ir svarīgi sekmīgi īstenot 

ESIF, lai panākt maksimālu ieguldījumu 

līmeni, mērķtiecīgi pievēršoties projektiem 

ar augstāka riska profilu, sekmējot 

ekonomikas atveseļošanos, veicinot 

izaugsmi un stimulējot privātos 

ieguldījumus, cita starpā — 

mikrofinansēšanu un riska kapitālu, lai 

atbalstītu inovatīvus uzņēmumus dažādos 

to attīstības finansēšanas posmos; uzsver, 

ka tirgus nepilnību gadījumos svarīgi ir 

pilnībā izmantot digitālajiem 

ieguldījumiem jau pieejamos publiskā 

sektora līdzekļus, ļaut veidoties sinerģijām 

starp ES programmām, piemēram, 

„Apvārsnis 2020”, EISI, citiem 

relevantiem struktūrfondiem, un citiem 

instrumentiem, tostarp kopienas projektiem 

un valsts atbalstu atbilstoši valsts atbalsta 

vadlīnijām, lai cita starpā sekmētu 

publisku WLAN tīklu izveidi lielākās un 

mazākās pašvaldībās, jo, kā liecina 

pieredze, tie ir izšķirīgi svarīgi reģionālajā, 

sociālajā un kultūras integrācijā, kā arī 

izglītībā; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Grozījums Nr.  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu 

2015/2147(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

76. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

76. uzskata, ka daļa tiešsaistes starpnieku 

un tiešsaistes platformu gūst ienākumus no 

kultūras darbiem un satura, taču šajos 

ienākumos ne vienmēr dalās ar autoriem; 

aicina Komisiju apsvērt uz pierādījumiem 

balstītas iespējas, lai pievērstos jebkādai 

vērtības pārnesei no satura uz 

pakalpojumiem, kuras, nekavējot 

inovāciju, ļautu autoriem, izpildītājiem un 

tiesību turētājiem saņemt taisnīgu atlīdzību 

par viņu darba izmantošanu internetā; 

76. uzskata, ka daļa tiešsaistes starpnieku 

un tiešsaistes platformu gūst ienākumus no 

kultūras darbiem un satura, taču šajos 

ienākumos ne vienmēr dalās ar autoriem; 

aicina Komisiju apsvērt uz pierādījumiem 

balstītas iespējas, lai pievērstos jebkādai 

pārredzamības nepietiekamībai un 

vērtības pārnesei no satura uz 

pakalpojumiem, kuras, nekavējot 

inovāciju, ļautu autoriem, izpildītājiem un 

tiesību turētājiem saņemt taisnīgu atlīdzību 

par viņu darba izmantošanu internetā; 

Or. en 

 

 


