
 

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

PT Unida na diversidade PT 

13.1.2016 A8-0371/1 

Alteração  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Convida a Comissão e os 

Estados-Membros a apresentarem 

propostas destinadas a prevenir os abusos 

no setor do emprego e o falso trabalho 

independente, a examinar as violações 

dos direitos dos trabalhadores e das 

disposições em matéria de proteção social 

na economia de partilha e a avaliar os 

efeitos do "crowdworking" e do 

"crowdsourcing"; convida a Comissão a 

criar um fórum europeu para efeitos de 

organização de intercâmbios regulares 

com as partes interessadas, incluindo os 

parceiros sociais, que desempenham um 

papel decisivo na transição para uma 

economia digital nos vários setores 

económicos, tendo em vista promover um 

quadro jurídico eficaz para a economia 

digital, bem como a qualidade do emprego 

e os direitos dos trabalhadores; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Alteração  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 88-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 88-A. Convida a Comissão a velar por que 

a legislação sobre mercados financeiros 

não seja contornada ou objeto de abusos 

através de novas tecnologias da 

informação, assegurando que este 

elemento, bem como a cibersegurança, 

constituam parte integrante da estratégia 

da União Europeia relativa a um mercado 

único digital; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Alteração  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 125 

 

Proposta de resolução Alteração 

125. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a renovarem o seu 

compromisso em relação à realização dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020 em 

matéria de investigação e de inovação, que 

são elementos constitutivos de um mercado 

único digital competitivo, do crescimento 

económico e da criação de emprego, bem 

como a propor uma abordagem global da 

ciência aberta, da inovação aberta, de 

dados abertos e da transferência de 

conhecimentos; convida-os igualmente a 

instituir um quadro jurídico revisto 

aplicável à prospeção de texto e dados para 

fins de investigação científica e a prever o 

recurso cada vez mais frequente a 

"software" livre e de fonte aberta, 

nomeadamente em estabelecimentos de 

ensino e na administração pública, bem 

como a facilitar o acesso para as PME e as 

empresas em fase arranque ao 

financiamento do programa Horizonte 

2020 adaptado aos curtos ciclos de 

inovação do setor das TIC; salienta, neste 

contexto, a importância de todas as 

iniciativas neste domínio, desde as 

parcerias público-privadas e os polos de 

inovação aos parques tecnológicos e 

científicos europeus, nomeadamente nas 

regiões da Europa menos industrializadas, 

desde os programas de aceleração para 

125. Exorta a Comissão e os 

Estados-Membros a renovarem o seu 

compromisso em relação à realização dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020 em 

matéria de investigação e de inovação, que 

são elementos constitutivos de um mercado 

único digital competitivo, do crescimento 

económico e da criação de emprego, bem 

como a propor uma abordagem global da 

ciência aberta, da inovação aberta, de 

dados abertos e da transferência de 

conhecimentos; convida-os igualmente a 

instituir um quadro jurídico revisto 

aplicável à prospeção de texto e dados para 

fins de investigação científica e a prever o 

recurso cada vez mais frequente a 

"software" livre e de fonte aberta, 

nomeadamente em estabelecimentos de 

ensino e na administração pública, bem 

como a facilitar o acesso para as PME e as 

empresas em fase arranque ao 

financiamento do programa Horizonte 

2020 adaptado aos curtos ciclos de 

inovação do setor das TIC; salienta, neste 

contexto, a importância de todas as 

iniciativas neste domínio, desde as 

parcerias público-privadas e os polos de 

inovação aos parques tecnológicos e 

científicos europeus, nomeadamente nas 

regiões da Europa menos industrializadas, 

desde os programas de aceleração para 
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empresas em fase de arranque e as 

plataformas tecnológicas comuns até à 

possibilidade de obter patentes essenciais 

para o cumprimento de normas, dentro dos 

limites do direito da concorrência da UE, 

em conformidade com as condições 

FRAN, a fim de manter os incentivos à 

I&D e à normalização e de e encorajar a 

inovação; 

empresas em fase de arranque e as 

plataformas tecnológicas comuns até à 

possibilidade de conceder eficazmente 

licenças a patentes essenciais para o 

cumprimento de normas, dentro dos limites 

do direito da concorrência da UE, em 

conformidade com as condições FRAN, a 

fim de manter os incentivos à I&D e à 

normalização e de e encorajar a inovação; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Alteração  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Sublinha a necessidade de assegurar 

que os direitos do utilizador final no 

quadro das telecomunicações sejam 

coerentes, proporcionados e pensados para 

o futuro e, na sequência da adoção do 

pacote "Continente Conectado", incluam 

mudanças mais fáceis de fornecedor e a 

transparência dos contratos para os 

utilizadores finais; saúda a próxima revisão 

da Diretiva Serviços Universais, a par da 

revisão do quadro das telecomunicações, a 

fim de assegurar que os requisitos do 

acesso Internet de banda larga de elevado 

débito sejam capazes de reduzir o fosso 

digital e examinar a disponibilidade do 

serviço 112; 

56. Sublinha a necessidade de assegurar 

que os direitos do utilizador final no 

quadro das telecomunicações sejam 

coerentes, proporcionados e pensados para 

o futuro e, na sequência da adoção do 

pacote "Continente Conectado", incluam 

novas medidas para chamadas telefónicas 

dentro da UE, mudanças mais fáceis de 

fornecedor e a transparência dos contratos 

para os utilizadores finais; saúda a próxima 

revisão da Diretiva Serviços Universais, a 

par da revisão do quadro das 

telecomunicações, a fim de assegurar que 

os requisitos do acesso Internet de banda 

larga de elevado débito sejam capazes de 

reduzir o fosso digital e examinar a 

disponibilidade do serviço 112; 

Or. en 

 

 


