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Poprawka  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. uważa, że należy dokonać oceny 

wpływu cyfryzacji na bezpieczeństwo i 

higienę pracy oraz odpowiednio 

dostosować obowiązujące środki w tej 

dziedzinie; zwraca uwagę na ryzyko 

wypadków, jakie może grozić osobom 

pracującym z domu na zasadzie telepracy 

lub crowdworkingu; podkreśla, że 

związane z pracą problemy dotyczące 

zdrowia psychicznego takie jak wypalenie 

zawodowe, spowodowane ciągłą 

dostępnością i zanikiem tradycyjnych 

godzin pracy, stanowią poważne 

zagrożenie dla pracowników; wzywa 

Komisję do zamówienia badania na temat 

skutków ubocznych cyfryzacji, takich jak 

zwiększenie się nakładów pracy, dla 

zdrowia psychicznego i życia rodzinnego 

pracowników oraz rozwoju zdolności 

poznawczych u dzieci; 

8. uważa, że należy dokonać oceny 

wpływu cyfryzacji na bezpieczeństwo i 

higienę pracy oraz w razie konieczności 

odpowiednio dostosować obowiązujące 

środki w tej dziedzinie; podkreśla, że 

cyfryzacja zwiększa autonomię i 

elastyczność czasu pracy, umożliwiając 

tym samym lepsze pogodzenie życia 

zawodowego i prywatnego, może jednak 

również w niektórych przypadkach 

prowadzić do powstania nowych wyzwań, 

takich jak związane z pracą problemy 

dotyczące zdrowia psychicznego, w tym 

wypalenie zawodowe, spowodowane 

ciągłą dostępnością i zanikiem 

tradycyjnych godzin pracy; wzywa 

Komisję, aby ułatwiła wymianę 

najlepszych praktyk między państwami 

członkowskimi, zarówno w sektorze 

publicznym, jak i prywatnym, w 

odniesieniu do negatywnych i 

pozytywnych skutków cyfryzacji, takich 

jak intensywność pracy i elastyczny czas 

pracy, dla zdrowia psychicznego 

pracowników oraz dla możliwości 

pogodzenia życia zawodowego i 

prywatnego; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Poprawka  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 53 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

53. podkreśla, że ważne jest pomyślne 

wdrożenie EFIS, żeby zmaksymalizować 

inwestycje przez ukierunkowanie na 

projekty o profilu podwyższonego ryzyka, 

pobudzanie ożywienia gospodarczego, 

stymulowanie wzrostu i stwarzanie zachęt 

do inwestycji sektora prywatnego, między 

innymi za pomocą mikrofinansowania i 

kapitału wysokiego ryzyka, aby wspomóc 

innowacyjne przedsiębiorstwa na różnych 

etapach finasowania ich rozwoju; 

podkreśla, że w przypadku niedoskonałości 

rynku ważne jest pełne wykorzystanie 

funduszy publicznych, które zostały już 

udostępnione na potrzeby inwestycji 

cyfrowych, umożliwienie synergii między 

programami UE, takimi jak „Horyzont 

2020”, instrumentem „Łącząc Europę”, 

innymi odpowiednimi funduszami 

strukturalnymi i pozostałymi 

instrumentami, w tym projektami 

lokalnymi i pomocą państwa, w zgodności 

z wytycznymi dotyczącymi pomocy 

państwa, aby wspierać publiczne sieci Wi-

Fi w większych i mniejszych gminach, 

gdyż okazuje się to niezbędne do integracji 

regionalnej, społecznej i kulturowej oraz 

edukacji; 

53. podkreśla, że ważne jest pomyślne 

wdrożenie EFIS, żeby zmaksymalizować 

inwestycje przez ukierunkowanie na 

projekty o profilu podwyższonego ryzyka, 

pobudzanie ożywienia gospodarczego, 

stymulowanie wzrostu i stwarzanie zachęt 

do inwestycji sektora prywatnego, między 

innymi za pomocą mikrofinansowania i 

kapitału wysokiego ryzyka, aby wspomóc 

innowacyjne przedsiębiorstwa na różnych 

etapach finasowania ich rozwoju; 

podkreśla, że w przypadku niedoskonałości 

rynku ważne jest pełne wykorzystanie 

funduszy publicznych, które zostały już 

udostępnione na potrzeby inwestycji 

cyfrowych, umożliwienie synergii między 

programami UE, takimi jak „Horyzont 

2020”, instrumentem „Łącząc Europę”, 

innymi odpowiednimi funduszami 

strukturalnymi i pozostałymi 

instrumentami, w tym projektami 

lokalnymi i pomocą państwa, w zgodności 

z wytycznymi dotyczącymi pomocy 

państwa, między innymi po to, aby 

wspierać publiczne sieci Wi-Fi w 

większych i mniejszych gminach, gdyż 

okazuje się to niezbędne do integracji 

regionalnej, społecznej i kulturowej oraz 

edukacji; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Poprawka  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym 

2015/2147(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 76 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

76. jest zdania, że niektórzy pośrednicy 

internetowi i platformy internetowe 

uzyskują dochody dzięki utworom i 

treściom kulturowym, lecz nie zawsze 

dzielą się tym dochodem z twórcami; 

wzywa Komisję do rozważenia opartych na 

dowodach opcji umożliwiających zajęcie 

się kwestią przenoszenia wartości z 

dziedziny treści do dziedziny usług, co 

pozwoliłoby autorom, wykonawcom i 

podmiotom prawa autorskiego uzyskać 

godziwe wynagrodzenie za 

wykorzystywanie ich utworów w 

internecie, nie szkodząc innowacji; 

76. jest zdania, że niektórzy pośrednicy 

internetowi i platformy internetowe 

uzyskują dochody dzięki utworom i 

treściom kulturowym, lecz nie zawsze 

dzielą się tym dochodem z twórcami; 

wzywa Komisję do rozważenia opartych na 

dowodach opcji umożliwiających zajęcie 

się kwestią braku przejrzystości oraz 

kwestią przenoszenia wartości z dziedziny 

treści do dziedziny usług, co pozwoliłoby 

autorom, wykonawcom i podmiotom 

prawa autorskiego uzyskać godziwe 

wynagrodzenie za wykorzystywanie ich 

utworów w internecie, nie szkodząc 

innowacji; 

Or. en 

 

 


