
 

AM\1083379ET.doc  PE575.944v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

13.1.2016 A8-0371/1 

Muudatusettepanek  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

fraktsiooni S&D nimel 

 

Raport A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks 

2015/2147(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 8 a. kutsub komisjoni üles esitama 

ettepanekuid töösuhte kuritarvitamiste ja 

fiktiivsete füüsilisest isikust ettevõtjatena 

töötamise ennetamiseks, analüüsides 

töötajate õiguste ja 

sotsiaalkaitsesüsteemide rikkumisi 

ühistarbimises ning hinnates nn 

rahvahanke 

(crowdsourcing/crowdworking) mõju; 

kutsub komisjoni üles looma Euroopa 

foorumit, mis korraldaks korrapäraselt 

teabevahetusi sidusrühmade, sealhulgas 

sotsiaalpartneritega, kes etendavad 

otsustavat rolli üleminekul 

digitaalmajandusele eri 

majandussektorites, eesmärgiga edendada 

tõhusat õigusraamistikku 

digitaalmajanduse jaoks, kvaliteetseid 

töökohti ja töötajate õigusi; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 88 a. kutsub komisjoni üles tagama, et 

uue infotehnoloogia abil ei rikutaks 

finantsturgusid käsitlevaid õigusakte ega 

hoitaks nende täitmisest kõrvale, ning 

veenduma, et see muutuks koos 

küberjulgeolekuga ELi digitaalse ühtse 

turu strateegia lahutamatuks osaks; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

125. palub, et komisjon ja liikmesriigid 

pühenduksid avatud teaduse, avatud 

innovatsiooni, avatud andmete ja 

teadmussiirde terviklikku käsitust järgides 

taas rohkem strateegia „Euroopa 2020” 

teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 

eesmärkidele, mis on konkurentsivõimelise 

digitaalse ühtse turu, majanduskasvu ja 

töökohtade loomise olulised komponendid; 

on seisukohal, et see peaks hõlmama 

teadusuuringute eesmärgil toimuva teksti ja 

andmete hankimise õigusraamistiku 

läbivaatamist, vabavara ja avatud 

lähtekoodiga tarkvara suuremat kasutamist, 

eelkõige haridusasutustes ja avaliku sektori 

haldusasutustes, ning VKEde ja idufirmade 

juurdepääsu lihtsustamist programmi 

„Horisont 2020” rahastamisele, mis on 

kohandatud IKT-sektori lühikestele 

innovatsioonitsüklitele; rõhutab sellega 

seoses kõikide asjaomaste algatuste 

tähtsust alates avaliku ja erasektori 

partnerlustest ja innovatsiooniklastritest 

ning lõpetades Euroopa tehnoloogia- ja 

teadusparkidega, eelkõige tööstuslikult 

vähem arenenud Euroopa piirkondades, 

ning peab oluliseks idufirmadele mõeldud 

katalüsaatorprogramme ja ühiseid 

tehnoloogiaplatvorme, samuti võimalust 

saada FRAND litsentsitingimuste 

kohaseid litsentse standardi jaoks oluliste 

125. palub, et komisjon ja liikmesriigid 

pühenduksid avatud teaduse, avatud 

innovatsiooni, avatud andmete ja 

teadmussiirde terviklikku käsitust järgides 

taas rohkem strateegia „Euroopa 2020” 

teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud 

eesmärkidele, mis on konkurentsivõimelise 

digitaalse ühtse turu, majanduskasvu ja 

töökohtade loomise olulised komponendid; 

on seisukohal, et see peaks hõlmama 

teadusuuringute eesmärgil toimuva teksti ja 

andmete hankimise õigusraamistiku 

läbivaatamist, vabavara ja avatud 

lähtekoodiga tarkvara suuremat kasutamist, 

eelkõige haridusasutustes ja avaliku sektori 

haldusasutustes, ning VKEde ja idufirmade 

juurdepääsu lihtsustamist programmi 

„Horisont 2020” rahastamisele, mis on 

kohandatud IKT-sektori lühikestele 

innovatsioonitsüklitele; rõhutab sellega 

seoses kõikide asjaomaste algatuste 

tähtsust alates avaliku ja erasektori 

partnerlustest ja innovatsiooniklastritest 

ning lõpetades Euroopa tehnoloogia- ja 

teadusparkidega, eelkõige tööstuslikult 

vähem arenenud Euroopa piirkondades, 

ning peab oluliseks idufirmadele mõeldud 

katalüsaatorprogramme ja ühiseid 

tehnoloogiaplatvorme, samuti võimalust 

FRAND litsentsitingimuste kohaselt 

tulemuslikult litsentsida standardi jaoks 
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patentide jaoks (ELi konkurentsiõiguse 

piiravas raamistikus), et säilitada teadus- ja 

arendustegevusele ja standardimiseks 

mõeldud stiimulid ning toetada 

innovatsiooni; 

olulisi patente (ELi konkurentsiõiguse 

piiravas raamistikus), et säilitada teadus- ja 

arendustegevusele ja standardimiseks 

mõeldud stiimulid ning toetada 

innovatsiooni; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

56. rõhutab vajadust tagada, et 

telekommunikatsiooniraamistikus 

sätestatud lõppkasutajate õigused oleksid 

sidusad, proportsionaalsed ja 

tulevikukindlad ning et need tagaksid 

pärast ühendatud Euroopa paketi 

vastuvõtmist lõppkasutajatele 

teenusepakkujate lihtsama vahetamise 

võimaluse ja lepingute läbipaistvuse; peab 

kiiduväärseks lisaks 

telekommunikatsiooniraamistiku 

läbivaatamisele toimuvat 

universaalteenuste direktiivi eesseisvat 

läbivaatamist, mille eesmärk on tagada, et 

suure kiirusega lairibaühendusele 

kehtestatud nõuded oleksid kooskõlas 

digitaalse lõhe vähendamise eesmärgiga, 

ning uurida hädaabiteenuse 112 

kättesaadavust; 

56. rõhutab vajadust tagada, et 

telekommunikatsiooniraamistikus 

sätestatud lõppkasutajate õigused oleksid 

sidusad, proportsionaalsed ja 

tulevikukindlad ning et need tagaksid 

pärast ühendatud Euroopa paketi 

vastuvõtmist täiendavad meetmed ELi-

siseste telefonikõnede jaoks ning 

lõppkasutajatele teenusepakkujate lihtsama 

vahetamise võimaluse ja lepingute 

läbipaistvuse; peab kiiduväärseks lisaks 

telekommunikatsiooniraamistiku 

läbivaatamisele toimuvat 

universaalteenuste direktiivi eesseisvat 

läbivaatamist, mille eesmärk on tagada, et 

suure kiirusega lairibaühendusele 

kehtestatud nõuded oleksid kooskõlas 

digitaalse lõhe vähendamise eesmärgiga, 

ning uurida hädaabiteenuse 112 

kättesaadavust; 

Or. en 

 

 


