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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

13.1.2016 A8-0371/1 

Tarkistus  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 8 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

antamaan ehdotuksia, joilla ehkäistään 

työllistämiseen liittyviä väärinkäytöksiä ja 

näennäistä itsenäisenä 

ammatinharjoittajana toimimista, 

tarkastellaan työntekijöiden oikeuksien ja 

sosiaaliturvaa koskevien määräysten 

loukkaamisia jakamistaloudessa ja 

arvioidaan joukkoistamisen vaikutuksia; 

kehottaa komissiota perustamaan 

eurooppalaisen foorumin, jolla 

organisoidaan sidosryhmien ja 

työmarkkinaosapuolten välistä 

vaihtotoimintaa ja jolla on olennainen 

rooli, kun talouden eri aloilla siirrytään 

digitaaliseen talouteen, jotta voidaan 

edistää digitaalisen talouden vaikuttavaa 

oikeudellista kehystä, laadukasta 

työllistämistä ja työntekijöiden oikeuksia; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Tarkistus  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

88 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 88 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 

että rahoitusmarkkinoita koskevaa 

lainsäädäntöä ei kierretä tai käytetä 

väärin uuden tietoteknologian avulla ja 

että tämän torjumisesta ja 

verkkoturvallisuudesta tulee olennainen 

osa unionin digitaalisia sisämarkkinoita 

koskevaa strategiaa; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Tarkistus  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

125 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

125. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

sitoutumaan uudelleen Eurooppa 2020 

-strategian tutkimus- ja 

innovointitavoitteisiin, jotka ovat 

kilpailukykyisten digitaalisten 

sisämarkkinoiden, talouskasvun ja 

työpaikkojen luomisen rakennusosia, ja 

soveltamaan kattavaa lähestymistapaa 

avoimeen tieteeseen, avoimeen 

innovointiin, avoimeen dataan ja 

tietämyksen siirtämiseen; katsoo, että tähän 

olisi kuuluttava myös tieteellistä tutkimusta 

varten toteutettavaa tekstin ja tiedon 

louhintaa koskevan oikeudellisen 

järjestelmän tarkistaminen, ilmaisen ja 

avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön 

lisääminen erityisesti oppilaitoksissa ja 

julkishallinnossa sekä pk-yritysten ja 

aloittelevien yritysten 

rahoituksensaantimahdollisuuksien 

lisääminen Horisontti 2020 -ohjelman 

yhteydessä tieto- ja viestintätekniikan alan 

lyhyisiin innovointisykleihin mukautuen; 

korostaa tässä yhteydessä kaikkien 

aloitteiden merkitystä aina julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksista ja 

innovointiklustereista Euroopan 

teknologia- ja tiedepuistoihin etenkin 

Euroopan vähemmän teollistuneilla 

alueilla; korostaa myös aloittelevien 

yritysten toimintaa vauhdittavien ohjelmien 

125. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 

sitoutumaan uudelleen Eurooppa 2020 

-strategian tutkimus- ja 

innovointitavoitteisiin, jotka ovat 

kilpailukykyisten digitaalisten 

sisämarkkinoiden, talouskasvun ja 

työpaikkojen luomisen rakennusosia, ja 

soveltamaan kattavaa lähestymistapaa 

avoimeen tieteeseen, avoimeen 

innovointiin, avoimeen dataan ja 

tietämyksen siirtämiseen; katsoo, että tähän 

olisi kuuluttava myös tieteellistä tutkimusta 

varten toteutettavaa tekstin ja tiedon 

louhintaa koskevan oikeudellisen 

järjestelmän tarkistaminen, ilmaisen ja 

avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön 

lisääminen erityisesti oppilaitoksissa ja 

julkishallinnossa sekä pk-yritysten ja 

aloittelevien yritysten 

rahoituksensaantimahdollisuuksien 

lisääminen Horisontti 2020 -ohjelman 

yhteydessä tieto- ja viestintätekniikan alan 

lyhyisiin innovointisykleihin mukautuen; 

korostaa tässä yhteydessä kaikkien 

aloitteiden merkitystä aina julkisen ja 

yksityisen sektorin kumppanuuksista ja 

innovointiklustereista Euroopan 

teknologia- ja tiedepuistoihin etenkin 

Euroopan vähemmän teollistuneilla 

alueilla; korostaa myös aloittelevien 

yritysten toimintaa vauhdittavien ohjelmien 
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ja yhteisten teknologia-alustojen merkitystä 

sekä valmiuksia saada unionin 

kilpailulainsäädännön puitteissa lisenssejä 

standardin soveltamisen kannalta 

olennaisia patentteja varten FRAND-

lisenssiehtojen mukaisesti, jotta voidaan 

säilyttää tutkimusta ja kehittämistä ja 

standardointia koskevat kannustimet ja 

edistää innovointia; 

ja yhteisten teknologia-alustojen merkitystä 

sekä valmiuksia myöntää vaikuttavalla 

tavalla unionin kilpailulainsäädännön 

puitteissa lisenssi standardin soveltamisen 

kannalta olennaisia patentteja varten 

FRAND-lisenssiehtojen mukaisesti, jotta 

voidaan säilyttää tutkimusta ja kehittämistä 

ja standardointia koskevat kannustimet ja 

edistää innovointia; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Tarkistus  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 

2015/2147(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

56 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

56. korostaa, että on varmistettava, että 

televiestintäjärjestelmässä vahvistettavat 

loppukäyttäjien oikeudet ovat 

johdonmukaisia, oikeasuhteisia ja taattuja 

myös tulevaisuudessa ja että niihin 

sisällytetään myös helpompi vaihdettavuus 

ja sopimuksia koskeva avoimuus 

loppukäyttäjien kannalta, kunhan koko 

Euroopan yhteen liittämistä koskeva 

paketti on hyväksytty; pitää myönteisenä, 

että televiestintäjärjestelmän arvioinnin 

ohella aiotaan tarkastella uudelleen myös 

yleispalveludirektiiviä, jotta voidaan 

varmistaa, että internetin nopealle 

laajakaistayhteydelle asetetut vaatimukset 

soveltuvat digitaalisen kuilun 

kaventamiseen, ja jotta voidaan arvioida 

112-palvelun käytettävyyttä; 

56. korostaa, että on varmistettava, että 

televiestintäjärjestelmässä vahvistettavat 

loppukäyttäjien oikeudet ovat 

johdonmukaisia, oikeasuhteisia ja taattuja 

myös tulevaisuudessa ja että niihin 

sisällytetään myös unionin sisäisiä 

puheluja koskevia toimenpiteitä ja 

helpompi vaihdettavuus ja sopimuksia 

koskeva avoimuus loppukäyttäjien 

kannalta, kunhan koko Euroopan yhteen 

liittämistä koskeva paketti on hyväksytty; 

pitää myönteisenä, että 

televiestintäjärjestelmän arvioinnin ohella 

aiotaan tarkastella uudelleen myös 

yleispalveludirektiiviä, jotta voidaan 

varmistaa, että internetin nopealle 

laajakaistayhteydelle asetetut vaatimukset 

soveltuvat digitaalisen kuilun 

kaventamiseen, ja jotta voidaan arvioida 

112-palvelun käytettävyyttä; 

Or. en 

 

 


