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13.1.2016 A8-0371/24 

Alteração  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Considera necessário avaliar os efeitos 

da digitalização sobre a saúde e a 

segurança no trabalho, bem como adaptar 

as medidas existentes em matéria de saúde 

e segurança; refere os riscos de ocorrência 

de acidentes a que estão expostas as 

pessoas que efetuam as suas tarefas a 

partir de casa, no âmbito do teletrabalho 

ou do «crowdworking»; sublinha que os 

problemas de saúde mental relacionados 

com o trabalho, como os esgotamentos 

causados pela disponibilidade permanente 

e pela erosão das modalidades tradicionais 

de horário de trabalho, representam um 

grave risco para os trabalhadores; exorta 

a Comissão a encomendar um estudo 

sobre os efeitos colaterais da digitalização 

e da intensificação do trabalho no bem-

estar psíquico e na vida familiar dos 

trabalhadores, e sobre o desenvolvimento 

das capacidades cognitivas das crianças; 

8. Considera necessário avaliar os efeitos 

da digitalização sobre a saúde e a 

segurança no trabalho, bem como, se 

necessário, adaptar as medidas existentes 

em matéria de saúde e segurança; sublinha 

que a digitalização aumenta a autonomia 

e a flexibilidade de horários e permite 

uma melhor conciliação entre trabalho e 

vida familiar, podendo, em alguns casos, 

criar novos desafios como sejam 

problemas de saúde mental relacionados 

com o trabalho, incluindo os 

esgotamentos, causados pela 

disponibilidade permanente e pela erosão 

das modalidades tradicionais de horário de 

trabalho exorta a Comissão a facilitar o 

intercâmbio de melhores práticas entre os 

Estados-Membros, quer no setor público, 

quer privado, sobre os efeitos negativos e 

positivos da digitalização, como a 

intensificação do trabalho e a flexibilidade 

de horários no bem-estar psíquico e na 

possibilidade de conciliação entre 

trabalho e vida familiar; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/25 

Alteração  25 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Destaca a importância de uma 

execução bem-sucedida dos FEIE a fim de 

maximizar os investimentos realizados a 

favor de projetos com perfis de risco mais 

elevado, incentivando a recuperação 

económica, estimulando o crescimento e 

incentivando o investimento privado, 

nomeadamente o microfinanciamento e o 

capital de risco, para apoiar empresas 

inovadoras em diferentes fases de 

financiamento do seu desenvolvimento; 

salienta que, em caso de insuficiência do 

mercado, a importância de aproveitar na 

plenitude os fundos públicos já disponíveis 

para investimentos em tecnologias digitais 

e de criar sinergias entre programas da UE 

como o Horizonte 2020, o MIE e outros 

fundos estruturais relevantes e outros 

instrumentos, incluindo projetos de base 

comunitária e auxílios estatais em 

conformidade com as diretrizes nesta 

matéria, a fim de promover as redes 

públicas de WIFI em municípios de 

pequenas e de grandes dimensões, dado 

que tal provou ser indispensável à 

integração regional, social e cultural, bem 

como à educação; 

53. Destaca a importância de uma 

execução bem-sucedida dos FEIE a fim de 

maximizar os investimentos realizados a 

favor de projetos com perfis de risco mais 

elevado, incentivando a recuperação 

económica, estimulando o crescimento e 

incentivando o investimento privado, 

nomeadamente o microfinanciamento e o 

capital de risco, para apoiar empresas 

inovadoras em diferentes fases de 

financiamento do seu desenvolvimento; 

salienta que, em caso de insuficiência do 

mercado, a importância de aproveitar na 

plenitude os fundos públicos já disponíveis 

para investimentos em tecnologias digitais 

e de criar sinergias entre programas da UE 

como o Horizonte 2020, o MIE e outros 

fundos estruturais relevantes e outros 

instrumentos, incluindo projetos de base 

comunitária e auxílios estatais em 

conformidade com as diretrizes nesta 

matéria, nomeadamente a fim de promover 

as redes públicas de WIFI em municípios 

de pequenas e de grandes dimensões, dado 

que tal provou ser indispensável à 

integração regional, social e cultural, bem 

como à educação; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/26 

Alteração  26 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Rumo ao Ato para o Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Entende que alguns intermediários e 

plataformas em linha geram os respetivos 

rendimentos devido a obras e conteúdos 

culturais, sem que os partilhem 

necessariamente com os criadores; solicita 

à Comissão que considere opções com base 

em dados concretos que permitam fazer 

face ao deslocamento do valor dos 

conteúdos para os serviços e que facultem 

a justa remuneração dos autores, 

intérpretes e titulares de direitos pela 

utilização do seu trabalho na Internet sem 

inibir a inovação; 

76. Entende que alguns intermediários e 

plataformas em linha geram os respetivos 

rendimentos devido a obras e conteúdos 

culturais, sem que os partilhem 

necessariamente com os criadores; solicita 

à Comissão que considere opções com base 

em dados concretos que permitam fazer 

face à falta de transparência e ao 

deslocamento do valor dos conteúdos para 

os serviços e que facultem a justa 

remuneração dos autores, intérpretes e 

titulares de direitos pela utilização do seu 

trabalho na Internet sem inibir a inovação; 

Or. en 

 

 


