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13.1.2016 A8-0371/1 

Predlog spremembe  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poziva Komisijo in države članice, naj 

predstavijo predloge za preprečevanje 

zlorab v zaposlitvenem sektorju in 

navideznega samozaposlovanja, preverijo 

kršitve delavskih pravic in določbe 

socialnega varstva v ekonomiji delitve ter 

ocenijo učinek delegiranja dela internetni 

množici in črpanja iz množic; poziva 

Komisijo, naj vzpostavi evropski forum za 

organizacijo rednih izmenjav z deležniki, 

tudi s socialnimi partnerji, ki imajo 

odločilno vlogo pri prehodu na digitalno 

gospodarstvo v različnih sektorjih 

gospodarstva, da bi spodbujali učinkovit 

pravni okvir za digitalno gospodarstvo, 

kakovostno zaposlovanje in pravice 

delavcev; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Predlog spremembe  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 88 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 88a. poziva Komisijo naj zagotovi, da z 

novimi tehnologijami ne bo prihajalo do 

izogibanja ali kršitev zakonodaje 

finančnih trgov ter da bo to, skupaj s 

kibernetsko varnostjo, postalo sestavni del 

strategije EU za enotni digitalni trg; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Predlog spremembe  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 125 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

125. poziva Komisijo in države članice, naj 

se znova zavežejo ciljem strategije Evropa 

2020 na področju raziskav in razvoja, ki so 

gradniki konkurenčnega evropskega 

enotnega digitalnega trga, gospodarske 

rasti in ustvarjanja delovnih mest, in 

sprejmejo celovit pristop k prenosu odprte 

znanosti, odprtih inovacij ter odprtih 

podatkov in znanja; meni, da bi bilo treba 

zato pregledati zakonodajni okvir za 

rudarjenje besedil in podatkov v 

znanstvenoraziskovalne namene, okrepiti 

uporabo brezplačne in odprtokodne 

programske opreme, zlasti v izobraževalnih 

ustanovah in javnih upravah, ter malim, 

srednjim in zagonskim podjetjem 

omogočiti lažji dostop do financiranja iz 

programa Obzorje 2020, prilagojenega 

kratkim ciklom inovacij v sektorju IKT; v 

zvezi s tem poudarja, kako pomembne so 

vse ustrezne pobude, od javno-zasebnih 

partnerstev in inovacijskih grozdov do 

evropskih tehnoloških in znanstvenih 

parkov, zlasti v manj industrializiranih 

evropskih regijah, in programi 

pospeševanja za zagonska podjetja in 

skupne tehnološke platforme ter zmožnost 

pridobivanja licenc za patente, bistvene za 

standarde, v okviru konkurenčnega prava 

EU in v skladu z licenčnimi pogoji 

FRAND, da bi ohranili raziskave in razvoj 

125. poziva Komisijo in države članice, naj 

se znova zavežejo ciljem strategije Evropa 

2020 na področju raziskav in razvoja, ki so 

gradniki konkurenčnega evropskega 

enotnega digitalnega trga, gospodarske 

rasti in ustvarjanja delovnih mest, in 

sprejmejo celovit pristop k prenosu odprte 

znanosti, odprtih inovacij ter odprtih 

podatkov in znanja; meni, da bi bilo treba 

zato pregledati zakonodajni okvir za 

rudarjenje besedil in podatkov v 

znanstvenoraziskovalne namene, okrepiti 

uporabo brezplačne in odprtokodne 

programske opreme, zlasti v izobraževalnih 

ustanovah in javnih upravah, ter malim, 

srednjim in zagonskim podjetjem 

omogočiti lažji dostop do financiranja iz 

programa Obzorje 2020, prilagojenega 

kratkim ciklom inovacij v sektorju IKT; v 

zvezi s tem poudarja, kako pomembne so 

vse ustrezne pobude, od javno-zasebnih 

partnerstev in inovacijskih grozdov do 

evropskih tehnoloških in znanstvenih 

parkov, zlasti v manj industrializiranih 

evropskih regijah, in programi 

pospeševanja za zagonska podjetja in 

skupne tehnološke platforme ter zmožnost 

učinkovitega izdajanja licenc za patente, 

bistvene za standarde, v okviru 

konkurenčnega prava EU in v skladu z 

licenčnimi pogoji FRAND, da bi ohranili 
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ter spodbude za standardizacijo in 

pospeševali inovacije; 

raziskave in razvoj ter spodbude za 

standardizacijo in pospeševali inovacije; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Predlog spremembe  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Aktu za enotni digitalni trg naproti 

2015/2147(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. poudarja, da je treba zagotoviti, da 

bodo pravice končnih uporabnikov, 

določene v telekomunikacijskem okviru, 

dosledne, sorazmerne in kos izzivom 

prihodnosti, ter da je treba po sprejetju 

svežnja o povezani celini mednje vključiti 

tudi lažjo zamenjavo in preglednost 

pogodb končnih uporabnikov; pozdravlja 

prihajajoči pregled direktive o univerzalnih 

storitvah ter pregled telekomunikacijskega 

okvira, da bi zagotovili, da zahteve za 

visokohitrostni širokopasovni internetni 

dostop ustrezajo namenu zmanjšanja 

digitalnega razkoraka in preučili 

dostopnost storitve 112; 

56. poudarja, da je treba zagotoviti, da 

bodo pravice končnih uporabnikov, 

določene v telekomunikacijskem okviru, 

dosledne, sorazmerne in kos izzivom 

prihodnosti, ter da je treba po sprejetju 

svežnja o povezani celini mednje vključiti 

tudi dodatne ukrepe za telefonske klice 

znotraj EU, lažjo zamenjavo in 

preglednost pogodb končnih uporabnikov; 

pozdravlja prihajajoči pregled direktive o 

univerzalnih storitvah ter pregled 

telekomunikacijskega okvira, da bi 

zagotovili, da zahteve za visokohitrostni 

širokopasovni internetni dostop ustrezajo 

namenu zmanjšanja digitalnega razkoraka 

in preučili dostopnost storitve 112; 

Or. en 

 

 


