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7.6.2017 A8-0195/1 

Изменение  1 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 
 

Доклад A8-0195/2017 

Никола Данти 

Европейска програма за икономика на споделянето 

2017/2003(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  37a. призовава Комисията да проучи 

до каква степен съществуващите 

правила на Съюза са приложими към 

цифровия пазар на труда и да 

гарантира подходящото им 

въвеждане и прилагане; призовава 

държавите членки, в сътрудничество 

със социалните партньори и други 

съответни заинтересовани лица да 

оценяват активно и въз основа на 

логиката на предвиждането 

необходимостта от модернизиране 

на действащото законодателство, 

включително системите за социална 

сигурност, така че да бъдат в крак с 

технологичното развитие, като 

същевременно гарантират защитата 

на работниците; призовава 

Комисията и държавите членки да 

координират системите за социална 

сигурност с оглед на гарантирането 

на прехвърляемостта на 

осигурителните плащания и 

сумирането на периоди в 

съответствие със 

законодателството на Съюза и с 

националното законодателство; 

насърчава социалните партньори да 

актуализират колективните 

споразумения, когато е необходимо, 

така че съществуващите стандарти 

за защита да могат да бъдат запазени 

и при труда в цифровата сфера; 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Изменение  2 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 
 

Доклад A8-0195/2017 

Никола Данти 

Европейска програма за икономика на споделянето 

2017/2003(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38a. отбелязва съобщението на 

Комисията относно „Европейска 

програма за икономиката на 

сътрудничеството“, което 

предоставя, наред с другото, насоки за 

определянето на трудовите 

правоотношения в рамките на 

цифровия пазар на труда; отбелязва в 

този контекст, основаният на 

съдебна практика подход на Съда на 

Европейския съюз, който определя 

понятието „работник“ за целите на 

прилагането на правото на ЕС въз 

основа на трудово правоотношение, 

характеризиращо се с определени 

критерии, като например 

подчиненост, наличието на 

възнаграждение и естеството на 

работата1; призовава Комисията да 

си сътрудничи с всички държави 

членки за изясняване на това какво 

представлява „трудово 

правоотношение“ в контекста на 

работата, извършвана чрез 

посредничеството на онлайн 

платформи, като се вземе под 

внимание препоръка № 198 на МОТ 

относно определянето на трудово 

правоотношение; 

 _______________ 

1 Вж. Съд на Европейския съюз, C-596/12, 

параграф 17, и C-232/09, параграф 39. 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Изменение  3 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0195/2017 

Никола Данти 

Европейска програма за икономика на споделянето 

2017/2003(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38б. призовава Комисията да 

публикува насоки относно начините, 

по които правото на Съюза се прилага 

към различните видове бизнес модели 

на платформите, за да се запълнят, 

при необходимост, регулаторните 

пропуски в областта на заетостта и 

социалната сигурност; счита, че 

високият потенциал за прозрачност 

на икономиката, основана на 

платформи, позволява добро 

проследяване в съответствие с целта 

за прилагане на съществуващото 

законодателство; призовава 

държавите членки да извършват 

достатъчен контрол по спазване на 

трудовото законодателство по 

отношение на онлайн платформите и 

да налагат санкции при нарушаване 

на правилата, особено по отношение 

на условията на труд и заетост, 

както и специфични изисквания във 

връзка с квалификациите; призовава 

Комисията и държавите членки да 

обърнат специално внимание на 

недекларирания труд и фиктивната 

дейност като самостоятелно заето 

лице в този сектор и да включат 

икономиката, основана на 

платформите, в програмата на 

европейската платформа за 
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противодействие на недекларирания 

труд; призовава държавите членки да 

осигурят достатъчно ресурси за 

контрол; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Изменение  4 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0195/2017 

Никола Данти 

Европейска програма за икономика на споделянето 

2017/2003(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 38 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38в. подчертава, че работата в 

рамките на икономиката, основана на 

платформи, не следва да води до това 

работниците да са постоянно на 

разположение, до уронване на 

традиционната организация на 

работното време или социална 

изолация, които могат да причинят 

психосоциални състояния, като 

например изтощение или депресия; 

поради това се застъпва за пълно 

спазване на предвиденото време за 

почивка и подчертава 

необходимостта да се спазва 

организацията на работното време, 

за да се запазят границите на 

работното време, както са 

определени от трудовото 

законодателство в отделните 

държави членки; подчертава, че 

въздействието на цифровизацията 

върху здравословните и безопасни 

условия на труд трябва да бъде 

оценено и разпоредбите на 

съществуващата рамка за 

здравословни и безопасни условия  

трябва да бъдат съответно 

адаптирани; препоръчва държавите 

членки да установят „право на 

излизане от системата“ за работата 

извън договореното работно време 
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като мярка за гарантиране на добър 

баланс между професионалния и 

личния живот; подчертава, че 

претендирането за подобно право не 

трябва да оказва никакво 

отрицателно въздействие върху 

рейтинга на работещите през 

платформи; 

Or. en 

 

 


