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13.1.2016 A8-0371/24 

Изменение  24 

Кая Калас, Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че въздействието на 

цифровизацията върху здравословните и 

безопасни условия на труд трябва да 

бъде оценено, а съществуващите мерки 

за здравословни и безопасни условия да 

бъдат адаптирани в съответствие с 

резултатите от оценката; отбелязва 

опасността от злополуки, на която 

могат да бъдат изложени лицата, 

работещи от разстояние или 

извършващи различни платени 

дейности онлайн (crowdworking) от 

дома си; подчертава, че свързаните с 

работата проблеми с психичното здраве, 

като например изтощението, 

породено от това непрекъснато да си на 

разположение, както и отслабването 

на традиционните трудови 

договорености, представляват 

сериозен риск за работниците; 

призовава Комисията да осигури 

изготвянето на изследване относно 

страничните последици от 

цифровизацията, като например по-

висока интензивност на труда, върху 

психическото благосъстояние и 

семейния живот на работниците и върху 

развитието на познавателните 

способности при децата; 

8. счита, че въздействието на 

цифровизацията върху здравословните и 

безопасни условия на труд трябва да 

бъде оценено и, където е необходимо, 

съществуващите мерки за здравословни 

и безопасни условия да се адаптират 

подобаващо; подчертава, че 

цифровизацията повишава 

автономността и гъвкавото работно 

време, като по този начин дава 

възможност за по-добро равновесие 

между личния и професионалния 

живот, но в някои случаи може също 

така да доведе до нови 

предизвикателства, като например 

свързани с работата проблеми с 

психичното здраве, включително 

изтощение, породено от това 

непрекъснато да си на разположение, 

както и отслабване на традиционните 

трудови договорености; призовава 

Комисията да улесни обмена на най-

добри практики между държавите-

членки, както в частния, така и в 

публичния сектор, по отношение на 

отрицателните и положителните 
последици от цифровизацията, като 

например по-висока интензивност на 

труда и гъвкавото работно време 

върху психическото благосъстояние и 

семейния живот на работниците и върху 

възможността за по-добро равновесие 
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между личния и професионалния 

живот; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Изменение  25 

Кая Калас, Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. подчертава значението на успешното 

прилагане на ЕФСИ за максимално 

увеличаване на инвестициите, като 

целта следва да са проекти с по-висок 

рисков профил, като се насърчава 

икономическото възстановяване, 

стимулира се растежът и се създават 

стимули за частни инвестиции, наред с 

другото, за микрофинансирането и 

рисковия капитал, за да се подкрепят 

иновативни предприятия на различни 

етапи на финансиране в рамките на 

тяхното развитие; подчертава, в 

случаите на неефективност на пазара, 

значението на пълноценното използване 

на публични средства, които вече са на 

разположение, за инвестиции в областта 

на цифровите технологии, на даването 

на възможността за взаимодействие 

между програмите на ЕС като 

„Хоризонт 2020“, Механизма за 

свързване на Европа, други имащи 

отношение структурни фондове и други 

инструменти, включително местни 

проекти и държавни помощи в 

съответствие с насоките за държавните 

помощи, за да се насърчат 

обществените WLAN мрежи в по-

големите и по-малките общини, тъй 

като това се оказва крайно необходимо 

за регионалната, социалната и 

53. подчертава значението на успешното 

прилагане на ЕФСИ за максимално 

увеличаване на инвестициите, като 

целта следва да са проекти с по-висок 

рисков профил, като се насърчава 

икономическото възстановяване, 

стимулира се растежът и се създават 

стимули за частни инвестиции, наред с 

другото, за микрофинансирането и 

рисковия капитал, за да се подкрепят 

иновативни предприятия на различни 

етапи на финансиране в рамките на 

тяхното развитие; подчертава, в 

случаите на неефективност на пазара, 

значението на пълноценното използване 

на публични средства, които вече са на 

разположение, за инвестиции в областта 

на цифровите технологии, на даването 

на възможност за взаимодействие 

между програмите на ЕС като 

„Хоризонт 2020“, Механизма за 

свързване на Европа, други имащи 

отношение структурни фондове и други 

инструменти, включително местни 

проекти и държавни помощи в 

съответствие с насоките за държавните 

помощи, да се насърчат, наред с 

другото, обществените WLAN мрежи в 

по-големите и по-малките общини, тъй 

като това се оказва крайно необходимо 

за регионалната, социалната и 
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културната интеграция, както и за 

образованието; 

културната интеграция, както и за 

образованието; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Изменение  26 

Кая Калас, Дита Харанзова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0371/2015 

Кая Калас, Евелин Гебхарт 

Към Акт за цифровия единен пазар 

2015/2147 (INI). 

Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. счита, че някои онлайн посредници и 

онлайн платформи генерират приходи 

от културните произведения и 

съдържание, но не е сигурно, че тези 

приходи винаги се поделят с творците; 

призовава Комисията да разгледа 

основани на доказателства варианти, за 

да вземи мерки по отношение на 

прехвърлянето на стойността от 

съдържанието към услугите, с цел да 

направят възможно авторите, 

изпълнителите и титулярите на права да 

получават справедливо възнаграждение 

за използването на техните 

произведения в интернет, без при това 

да се възпрепятстват иновациите; 

76. счита, че някои онлайн посредници и 

онлайн платформи генерират приходи 

от културните произведения и 

съдържание, но не е сигурно, че тези 

приходи винаги се поделят с творците; 

призовава Комисията да разгледа 

основани на доказателства варианти, за 

да вземи мерки по отношение на всяка 

липса на прозрачност и прехвърляне 

на стойността от съдържанието към 

услугите с цел да направят възможно 

авторите, изпълнителите и титулярите 

на права да получават справедливо 

възнаграждение за използването на 

техните произведения в интернет, без 

при това да се възпрепятстват 

иновациите; 

Or. en 

 

 


