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13.1.2016 A8-0371/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. domnieva sa, že je potrebné posúdiť 

účinky digitalizácie na ochranu zdravia a 

bezpečnosť pri práci a náležite prispôsobiť 

existujúce opatrenia v oblasti ochrany 

zdravia a bezpečnosti; upozorňuje na 

možnosť úrazov, ktorým môžu byť ľudia 

vystavení pri telepráci alebo skupinovom 

zamestnávaní (crowdworking) z domu; 
zdôrazňuje, že duševné problémy súvisiace 

s prácou, ako je syndróm vyhorenia 

spôsobený neustálou dostupnosťou a 

ústupom tradičného pracovného času, 

predstavujú závažné riziko pre 

pracovníkov; vyzýva Komisiu, aby dala 

vypracovať štúdiu o vedľajších účinkoch 

digitalizácie, ako sú vyššia intenzita práce, 

na psychickú pohodu a súkromný život 

pracovníkov, ako aj na rozvoj kognitívnych 

schopností detí; 

8. domnieva sa, že je potrebné posúdiť 

účinky digitalizácie na ochranu zdravia a 

bezpečnosti pri práci a tam, kde je to 

potrebné, náležite prispôsobiť existujúce 

opatrenia v oblasti ochrany zdravia a 

bezpečnosti; zdôrazňuje, že digitalizácia 

zvyšuje autonómnosť a pružnosť 

pracovného času, čím umožňuje lepšiu 

vyváženosť pracovného a súkromného 

života, ale v niektorých prípadoch môže 

viesť k novým problémom, ako sú 

napríklad duševné problémy súvisiace s 

prácou vrátane syndrómu vyhorenia 

spôsobeného neustálou dostupnosťou a 

ústupom tradičného pracovného času; 

vyzýva Komisiu, aby uľahčila výmenu 

najlepších postupov medzi členskými 

štátmi, tak vo verejnom, ako aj v 

súkromnom sektore, pokiaľ ide o 

negatívne a pozitívne účinky digitalizácie, 

ako sú intenzita práce a pružný pracovný 

čas, na psychickú pohodu pracovníkov, 

ako aj na umožnenie lepšej vyváženosti 

pracovného a súkromného života; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. zdôrazňuje význam úspešného 

vykonávania EFSI v záujme 

maximalizovania investícií zameraním sa 

na projekty s rizikovejším profilom, 

stimuláciou hospodárskeho oživenia, 

podporou rastu a poskytovaním stimulov 

na súkromné investície vrátane 

mikroúverov a rizikového kapitálu na 

podporu financovania inovatívnych 

podnikov na rôznych stupňoch vývoja; v 

prípadoch zlyhania trhu zdôrazňuje , 

význam plného využívania verejných 

prostriedkov dostupných pre digitálne 

investície, zabezpečenia synergického 

účinku medzi programami EÚ, ako sú 

Horizont 2020, Nástroj na prepojenie 

Európy, ďalšie príslušné štrukturálne fondy 

a iné nástroje vrátane komunitných 

projektov a štátnej pomoci, v súlade s 

usmerneniami pre štátnu pomoc s cieľom 

podporiť verejné siete WLAN vo väčších a 

menších obciach, keďže sa ukázalo, že je 

to nevyhnutným predpokladom pre 

regionálnu, sociálnu a kultúrnu integráciu, 

ako aj vzdelávanie; 

53. zdôrazňuje význam úspešného 

vykonávania EFSI v záujme 

maximalizovania investícií zameraním sa 

na projekty s rizikovejším profilom, 

stimuláciou hospodárskeho oživenia, 

podporou rastu a poskytovaním stimulov 

na súkromné investície vrátane 

mikroúverov a rizikového kapitálu na 

podporu financovania inovatívnych 

podnikov na rôznych stupňoch vývoja; v 

prípadoch zlyhania trhu zdôrazňuje 

význam plného využívania verejných 

prostriedkov dostupných pre digitálne 

investície, zabezpečenia synergického 

účinku medzi programami EÚ, ako sú 

Horizont 2020, Nástroj na prepojenie 

Európy, ďalšie príslušné štrukturálne fondy 

a iné nástroje vrátane komunitných 

projektov a štátnej pomoci, v súlade s 

usmerneniami pre štátnu pomoc, okrem 

iného s cieľom podporiť verejné siete 

WLAN vo väčších a menších obciach, 

keďže sa ukázalo, že je to nevyhnutným 

predpokladom pre regionálnu, sociálnu a 

kultúrnu integráciu, ako aj vzdelávanie; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. domnieva sa, že príjmy niektorých 

online sprostredkovateľov a online 

platforiem pochádzajú z kultúrnych diel a 

obsahu, ale o tieto príjmy sa nie vždy delia 

s ich autormi; vyzýva Komisiu, aby zvážila 

všetky možné riešenia založené na 

dôkazoch v záujme prevodu hodnoty z 

obsahu do služieb, čo umožní, aby autori, 

umelci a držitelia práv boli spravodlivo 

odmeňovaní za používanie ich diel na 

internete bez toho, aby sa tým obmedzili 

inovácie; 

76. domnieva sa, že príjmy niektorých 

online sprostredkovateľov a online 

platforiem pochádzajú z kultúrnych diel a 

obsahu, ale o tieto príjmy sa nie vždy delia 

s ich autormi; vyzýva Komisiu, aby zvážila 

všetky možnosti založené na dôkazoch, v 

záujme riešenia každého prípadu 

netransparentnosti a prevodu hodnoty z 

obsahu do služieb, čo umožní, aby autori, 

umelci a držitelia práv boli spravodlivo 

odmeňovaní za používanie ich diel na 

internete bez toho, aby sa tým obmedzili 

inovácie; 

Or. en 

 

 


