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13.1.2016 A8-0371/24 

Amendamentul  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că este necesar să se evalueze 

efectele digitalizării asupra sănătății și a 

siguranței la locul de muncă și să se 

adapteze în consecință măsurile actule în 

materie de asigurare a sănătății și a 

siguranței; remarcă faptul că persoanele 

care lucrează de acasă sau în regim de 

„crowdworking” pot fi expuse la 

accidente; subliniază că problemele de 

sănătate mintală legate de muncă, cum ar 

fi sindromul epuizării profesionale 

(„burnout”) provocat de faptul că suntem 

în permanență disponibili și de modificarea 

programului de lucru tradițional, reprezintă 

un risc grav pentru lucrători; invită 

Comisia să solicite realizarea unui studiu 

privind efectele colaterale ale digitalizării, 

precum și creșterea intensității muncii, 

asupra stării psihologice a lucrătorilor și a 

vieții de familie și asupra dezvoltării 

capacităților cognitive ale copiilor; 

8. consideră că este necesar să se evalueze 

efectele digitalizării asupra sănătății și a 

siguranței la locul de muncă și să se 

adapteze în consecință, dacă este cazul, 

măsurile actule în materie de asigurare a 

sănătății și a siguranței; subliniază că 

digitalizarea mărește autonomia și 

ponderea programului de lucru flexibil, 

permițând astfel îmbunătățirea 

echilibrului dintre viața profesională și 

cea personală, însă poate, de asemenea, în 

unele cazuri, să genereze noi provocări, 

precum problemele de sănătate mintală 

legate de muncă, inclusiv sindromul 

epuizării profesionale („burnout”) provocat 

de faptul că suntem în permanență 

disponibili și de modificarea programului 

de lucru tradițional; invită Comisia să 

înlesnească schimbul de bune practici 

între statele membre, atât în sectorul 

public, cât și în cel privat în ceea ce 

privește efectele pozitive și negative ale 

digitalizării, precum intensitatea muncii și 

programul de lucru flexibil, asupra stării 

psihologice a lucrătorilor și asupra 

îmbunătățirii echilibrului dintre viața 

profesională și cea personală; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Amendamentul  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 53 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. subliniază importanța unei puneri în 

aplicare cu succes a FEIS pentru a 

maximiza investițiile prin orientarea către 

proiecte cu profiluri de risc mai ridicat, 

sprijinirea redresării economice și 

stimularea creșterii economice, precum și 

stimularea investițiilor private, printre 

altele, microfinanțarea și capitalul de risc, 

pentru a sprijini finanțarea întreprinderilor 

inovatoare în diferitele stadii ale dezvoltării 

lor; subliniază, în cazurile de 

disfuncționalitate a pieței, importanța 

exploatării pe deplin a fondurilor publice 

deja disponibile pentru investițiile digitale, 

care să permită realizarea de sinergii între 

programe ale UE, cum ar fi Orizont 2020, 

MCE, alte fonduri structurale relevante și 

alte instrumente, inclusiv proiectele 

comunitare și ajutoarele de stat ce respectă 

orientările privind ajutoarele de stat, în 

vederea promovării rețelelor WLAN 

publice în localitățile mai mari și mai mici, 

întrucât acest lucru s-a dovedit a fi 

indispensabil pentru integrarea regională, 

socială și culturală, precum și pentru 

educație; 

53. subliniază importanța unei puneri în 

aplicare cu succes a FEIS pentru a 

maximiza investițiile prin orientarea către 

proiecte cu profiluri de risc mai ridicat, 

sprijinirea redresării economice și 

stimularea creșterii economice, precum și 

stimularea investițiilor private, printre 

altele, microfinanțarea și capitalul de risc, 

pentru a sprijini finanțarea întreprinderilor 

inovatoare în diferitele stadii ale dezvoltării 

lor; subliniază, în cazurile de 

disfuncționalitate a pieței, importanța 

exploatării pe deplin a fondurilor publice 

deja disponibile pentru investițiile digitale, 

care să permită realizarea de sinergii între 

programe ale UE, cum ar fi Orizont 2020, 

MCE, alte fonduri structurale relevante și 

alte instrumente, inclusiv proiectele 

comunitare și ajutoarele de stat ce respectă 

orientările privind ajutoarele de stat, 

printre altele, în vederea promovării 

rețelelor WLAN publice în localitățile mai 

mari și mai mici, întrucât acest lucru s-a 

dovedit a fi indispensabil pentru integrarea 

regională, socială și culturală, precum și 

pentru educație; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Amendamentul  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală 

2015/2147(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 76 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. opinează că unii intermediari și unele 

platforme online obțin venituri de pe urma 

operelor și conținuturilor culturale, dar este 

posibil ca aceste venituri să nu fie 

întotdeauna împărțite cu creatorii; invită 

Comisia să aibă în vedere opțiuni bazate pe 

dovezi în vederea abordării eventualului 

transfer de valoare dinspre conținut către 

servicii, astfel încât să fie posibilă 

remunerarea justă a autorilor, interpreților 

și titularilor de drepturi pentru utilizarea 

operelor lor pe internet, fără a împiedica 

însă inovarea; 

76. opinează că unii intermediari și unele 

platforme online obțin venituri de pe urma 

operelor și conținuturilor culturale, dar este 

posibil ca aceste venituri să nu fie 

întotdeauna împărțite cu creatorii; invită 

Comisia să aibă în vedere opțiuni bazate pe 

dovezi în vederea abordării eventualei 

lipse de transparență și a eventualului 

transfer de valoare dinspre conținut către 

servicii, astfel încât să fie posibilă 

remunerarea justă a autorilor, interpreților 

și titularilor de drepturi pentru utilizarea 

operelor lor pe internet, fără a împiedica 

însă inovarea; 

Or. en 

 

 


