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BG Единство в многообразието BG 

13.1.2016 A8-0371/1 

Изменение  1 

Евелин Гебхарт, Юта Щайнрук, Миапетра Кумпула-Натри 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. призовава Комисията и 

държавите членки да внесат 

предложения за предотвратяване на 

злоупотреби в сектора на трудовата 

заетост и фиктивната 

самостоятелна заетост, за 

разглеждане на нарушения на правата 

на работниците и разпоредбите за 

социална защита в сектора на 

икономиката на споделянето и за 

оценка на въздействието от 

краудуъркинг и краудсорсинг; 

призовава Комисията да създаде 

европейски форум, който да 

организира редовен обмен на мнения 

със заинтересованите страни, 

включително социалните партньори, 

които играят решаваща роля за 

прехода към цифрова икономика в 

различните икономически сектори, с 

цел насърчаване на ефективна правна 

рамка за цифровата икономика, 

заедно с качествена заетост и права 

на работниците; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Изменение  2 

Евелин Гебхарт, Перванш Берес, Миапетра Кумпула-Натри 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 88 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 88a. призовава Комисията да следи за 

това посредством новите 

информационни технологии да не се 

заобикаля законодателството за 

финансовите пазари или да не 

злоупотребява с него, както и да 

гарантира, че това, заедно с 

кибернетичната сигурност, ще се 

превърне в неразривна част от 

стратегията на ЕС за цифровия 

единен пазар; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Изменение  3 

Евелин Гебхарт, Миапетра Кумпула-Натри 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 125 

 

Предложение за резолюция Изменение 

125. призовава Комисията и държавите 

членки да подновят ангажимента си по 

отношение на целите на стратегията 

„Европа 2020“ в областта на научните 

изследвания и иновациите като 

градивни елементи на конкурентния 

цифров единен пазар, икономическия 

растеж и създаването на работни места, 

със всеобхватен подход към науката с 

открит достъп, иновациите с открит 

достъп, данните с открит достъп и 

трансфера на знания; счита, че това 

следва да включва преразглеждане на 

правната рамка за извличане на текст и 

данни за научноизследователски цели, 

увеличаване на използването на 

безплатен софтуер с отворен код, 

особено в учебните заведения и 

публичните администрации, и по-лесен 

достъп за МСП и стартиращите 

предприятия до финансиране по линия 

на „Хоризонт 2020“, адаптирано към 

късите иновационни цикли в сектора на 

ИКТ; подчертава в тази връзка 

значението на всички съответни 

инициативи, от публично-частните 

партньорства и иновационните клъстери 

до европейските технологични и научни 

паркове, особено в по-слабо развитите 

европейски региони, и програмите за 

ускоряване на развитието на 

125. призовава Комисията и държавите 

членки да подновят ангажимента си по 

отношение на целите на стратегията 

„Европа 2020“ в областта на научните 

изследвания и иновациите като 

градивни елементи на конкурентния 

цифров единен пазар, икономическия 

растеж и създаването на работни места, 

със всеобхватен подход към науката с 

открит достъп, иновациите с открит 

достъп, данните с открит достъп и 

трансфера на знания; счита, че това 

следва да включва преразглеждане на 

правната рамка за извличане на текст и 

данни за научноизследователски цели, 

увеличаване на използването на 

безплатен софтуер с отворен код, 

особено в учебните заведения и 

публичните администрации, и по-лесен 

достъп за МСП и стартиращите 

предприятия до финансиране по линия 

на „Хоризонт 2020“, адаптирано към 

късите иновационни цикли в сектора на 

ИКТ; подчертава в тази връзка 

значението на всички съответни 

инициативи, от публично-частните 

партньорства и иновационните клъстери 

до европейските технологични и научни 

паркове, особено в по-слабо развитите 

европейски региони, и програмите за 

ускоряване на развитието на 
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стартиращи предприятия и съвместните 

технологични платформи, както и на 

способността за получаване на лицензи, 

необходими за съответствие с 

определени стандарти, в рамките на 

ограниченията на законодателството на 

ЕС в областта на конкуренцията, при 

справедливи, приемливи и 

недискриминационни условия на 

лицензиране, за да се запазят стимулите 

за научноизследователска и развойна 

дейност и стандартизация и за 

насърчаване на иновациите; 

стартиращи предприятия и съвместните 

технологични платформи, както и на 

способността за ефективно 

лицензиране на патенти от 

съществено значение за стандарти, в 

рамките на ограниченията на 

законодателството на ЕС в областта на 

конкуренцията, при справедливи, 

приемливи и недискриминационни 

условия на лицензиране, за да се запазят 

стимулите за научноизследователска и 

развойна дейност и стандартизация и за 

насърчаване на иновациите; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Изменение  4 

Евелин Гебхарт, Миапетра Кумпула-Натри 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. подчертава необходимостта да се 

гарантира, че правата на крайния 

потребител, определени в рамката за 

далекосъобщенията са последователни, 

пропорционални и съобразени с 

бъдещето, и след приемането на пакета 

от мерки „Свързан континент“, 

включват по-лесна смяна на доставчика 

и прозрачност на договорите за 

крайните потребители; приветства 

предстоящото преразглеждане на 

Директивата за универсалната услуга 

успоредно с прегледа на рамката за 

далекосъобщенията, за да се гарантира, 

че изискванията за високоскоростен 

широколентов достъп до интернет са 

подходящи за целта за намаляване на 

цифровото разделение и с оглед на 

проучването на наличието на услугата 

„112“; 

56. подчертава необходимостта да се 

гарантира, че правата на крайния 

потребител, определени в рамката за 

далекосъобщенията, са последователни, 

пропорционални и съобразени с 

бъдещето, и след приемането на пакета 

от мерки „Свързан континент“, 

включват допълнителни мерки за 

телефонни обаждания в рамките на 

ЕС, по-лесна смяна на доставчика и 

прозрачност на договорите за крайните 

потребители; приветства предстоящото 

преразглеждане на Директивата за 

универсалната услуга успоредно с 

прегледа на рамката за 

далекосъобщенията, за да се гарантира, 

че изискванията за високоскоростен 

широколентов достъп до интернет са 

подходящи за целта за намаляване на 

цифровото разделение и с оглед на 

проучването на наличието на услугата 

„112“; 

Or. en 

 

 


