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13.1.2016 A8-0371/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

predložili návrhy na to, ako zabrániť 

zneužívaniu v oblasti zamestnávania a 

nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, 

ako kontrolovať porušovanie práv 

pracovníkov a ustanovení týkajúcich sa 

sociálnej ochrany v kolaboratívnej 

ekonomike a ako hodnotiť vplyv 

crowdworkingu a crowdsourcingu; vyzýva 

Komisiu, aby vytvorila európske fórum, v 

rámci ktorého by sa organizovali 

pravidelné výmeny názorov so 

zainteresovanými stranami vrátane 

sociálnych partnerov, ktorí hrajú 

rozhodujúcu úlohu pri prechode na 

digitálne hospodárstvo v rôznych 

hospodárskych odvetviach, s cieľom 

podporiť vytvorenie účinného právneho 

rámca pre digitálnu ekonomiku spolu s 

kvalitnými pracovnými miestami a 

právami pracovníkov; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 88 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 88a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 

nedochádzalo k obchádzaniu alebo 

porušovaniu legislatívy v oblasti 

finančných trhov na základe nových 

informačných technológií a aby sa tieto 

opatrenia stali spolu s počítačovou 

bezpečnosťou neoddeliteľnou súčasťou 

stratégie EÚ týkajúcej sa jednotného 

digitálneho trhu; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 125 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

125. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

obnovili svoj záväzok voči cieľom 

stratégie EÚ 2020 v oblasti výskumu a 

inovácií, ktoré sú základnými piliermi 

konkurencieschopného jednotného 

digitálneho trhu, hospodárskeho rastu a 

tvorby pracovných miest, prostredníctvom 

komplexného prístupu k otvorenej vede, 

otvoreným inováciám, otvoreným údajom 

a prenosu poznatkov; domnieva sa, že by 

to malo zahŕňať revidovaný právny rámec 

pre analýzu textu a údajov na účely 

vedeckého výskumu, zvýšené využívanie 

bezplatného a slobodného softvéru, a to 

najmä vo vzdelávacích zariadeniach a 

verejnej správe a ľahší prístup malých a 

stredných podnikov a začínajúcich 

podnikov k financovaniu v rámci 

Horizontu 2020 prispôsobenému krátkym 

inovačným cyklom v odvetví IKT; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje význam všetkých 

príslušných iniciatív, od verejno-

súkromných partnerstiev a inovačných 

klastrov po európske technologické a 

vedecké parky, najmä v menej 

industrializovaných regiónoch Európy, a 

akcelerátorov začínajúcich podnikov a 

spoločných technologických platforiem, 

ako aj schopnosti získať licencie pre 

patenty nevyhnutné pre normu, v rámci 

obmedzení právnych predpisov EÚ o 

125. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

obnovili svoj záväzok voči cieľom 

stratégie EÚ 2020 v oblasti výskumu a 

inovácií, ktoré sú základnými piliermi 

konkurencieschopného jednotného 

digitálneho trhu, hospodárskeho rastu a 

tvorby pracovných miest, prostredníctvom 

komplexného prístupu k otvorenej vede, 

otvoreným inováciám, otvoreným údajom 

a prenosu poznatkov; domnieva sa, že by 

to malo zahŕňať revidovaný právny rámec 

pre analýzu textu a údajov na účely 

vedeckého výskumu, zvýšené využívanie 

bezplatného a slobodného softvéru, a to 

najmä vo vzdelávacích zariadeniach a 

verejnej správe a ľahší prístup malých a 

stredných podnikov a začínajúcich 

podnikov k financovaniu v rámci 

Horizontu 2020 prispôsobenému krátkym 

inovačným cyklom v odvetví IKT; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje význam všetkých 

príslušných iniciatív, od verejno-

súkromných partnerstiev a inovačných 

klastrov po európske technologické a 

vedecké parky, najmä v menej 

industrializovaných regiónoch Európy, a 

akcelerátorov začínajúcich podnikov a 

spoločných technologických platforiem, 

ako aj schopnosti získavať účinným 

spôsobom licencie pre patenty dôležité z 

hľadiska noriem, v rámci obmedzení 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

hospodárskej súťaži za spravodlivých, 

primeraných a nediskriminačných 

licenčných podmienok, s cieľom zachovať 

stimuly výskumu a vývoja a normalizácie a 

podporiť inovácie; 

právnych predpisov EÚ o hospodárskej 

súťaži za spravodlivých, primeraných a 

nediskriminačných licenčných podmienok, 

s cieľom zachovať stimuly výskumu a 

vývoja a normalizácie a podporiť inovácie; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu 

2015/2147(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby 

boli práva koncových používateľov 

stanovené telekomunikačným rámcom 

koherentné, primerané a nadčasové a po 

prijatí balíka „prepojeného kontinentu“ 

zahŕňali ľahšiu zmenu a transparentnosť 

zmlúv pre koncových používateľov; víta 

nadchádzajúcu revíziu smernice o 

univerzálnych službách popri revízii 

telekomunikačného rámca, ktorou sa zaručí 

účinnosť požiadaviek na prístup k 

vysokorýchlostnému širokopásmovému 

internetu, s cieľom znížiť digitálnu 

priepasť a preskúmať dostupnosť služby 

čísla 112; 

56. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby 

boli práva koncových používateľov 

stanovené telekomunikačným rámcom 

koherentné, primerané a nadčasové a po 

prijatí balíka „prepojeného kontinentu“ 

zahŕňali opatrenia týkajúce sa 

telefonických hovorov v rámci EÚ, ľahšej 

zmeny a transparentnosti zmlúv pre 

koncových používateľov; víta 

nadchádzajúcu revíziu smernice o 

univerzálnych službách popri revízii 

telekomunikačného rámca, ktorou sa zaručí 

účinnosť požiadaviek na prístup k 

vysokorýchlostnému širokopásmovému 

internetu, s cieľom znížiť digitálnu 

priepasť a preskúmať dostupnosť služby 

čísla 112; 

Or. en 

 

 


