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 A8-0195/1 

Pozměňovací návrh  1 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Evropský program pro ekonomiku sdílení 

2017/2003(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  37a. vyzývá Komisi, aby prověřila, do 

jaké míry se stávající předpisy Unie 

mohou uplatňovat na digitální trh práce, 

a zajistila jejich náležité provádění 

a prosazování; vyzývá členské státy, aby ve 

spolupráci se sociálními partnery 

a dalšími zúčastněnými stranami 

proaktivně a na základě principu 

předvídání posuzovaly potřebu 

modernizace stávajících právních 

předpisů, včetně systémů sociálního 

zabezpečení, tak aby při zajišťování 

ochrany pracovníků držely krok 

s technologickým vývojem; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby koordinovaly systémy 

sociálního zabezpečení s cílem zajistit 

exportovatelnost dávek a sčítání dob 

pojištění v souladu s právními předpisy 

Unie i členských států; vybízí sociální 

partnery k případné aktualizaci 

kolektivních smluv, aby existující 

standardy ochrany mohly být uplatňovány 

také ve světě digitální práce; 

Or. en 
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 A8-0195/2 

Pozměňovací návrh  2 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Evropský program pro ekonomiku sdílení 

2017/2003(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38a. bere na vědomí sdělení Komise 

nazvané „Evropský program pro 

ekonomiku sdílení“, které mimo jiné 

poskytuje pokyny pro charakteristiku 

pracovněprávních vztahů na digitálním 

trhu práce; připomíná v této souvislosti 

přístup Soudního dvora Evropské unie 

v rámci judikatury, který definoval pojem 

„pracovník“ pro účely uplatňování 

právních předpisů EU na základě 

pracovního vztahu, který se vyznačuje 

určitými kritérii, jako je podřízenost, 

odměna a povaha práce1; vyzývá Komisi, 

aby spolupracovala se všemi členskými 

státy za účelem vyjasnění toho, co vytváří 

„pracovněprávní vztah“ v souvislosti 

s prací zprostředkovávanou on-line 

platformami, a aby zároveň zohlednila 

doporučení MOP č. 198 týkající se 

stanovení pracovněprávního vztahu; 

 _______________ 

1 Viz rozhodnutí Soudního dvora ve věci 

C-596/12, bod 17, a ve věci C-232/09, bod 

39. 

Or. en 
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 A8-0195/3 

Pozměňovací návrh  3 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Evropský program pro ekonomiku sdílení 

2017/2003(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38b. vyzývá Komisi, aby zveřejnila 

pokyny pro uplatňování práva Unie na 

různé typy platformových obchodních 

modelů, aby bylo v případě nutnosti 

možné vyplnit mezery v právních 

předpisech týkajících se zaměstnanosti 

a sociálního zabezpečení; domnívá se, že 

velký potenciál platformové ekonomiky 

z hlediska transparentnosti umožňuje 

v souladu s cílem vymáhání stávajících 

právních předpisů dobrou sledovatelnost; 

vyzývá členské státy, aby v souvislosti 

s on-line platformami prováděly 

dostatečné inspekce práce, aby ukládaly 

sankce za porušování pravidel, zejména 

pokud jde o pracovní podmínky 

a podmínky zaměstnání, a vydávaly 

specifické požadavky na kvalifikace; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby 

věnovaly zvláštní pozornost nehlášené 

práci a nepravé samostatně výdělečné 

činnosti v tomto odvětví a začlenily 

platformovou ekonomiku do programu 

evropské platformy pro boj proti 

nehlášené práci; vyzývá členské státy, aby 

na inspekce poskytovaly dostatečné 

zdroje; 

Or. en 
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 A8-0195/4 

Pozměňovací návrh  4 

Thomas Händel 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Zpráva A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Evropský program pro ekonomiku sdílení 

2017/2003(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  38c. zdůrazňuje, že práce v platformové 

ekonomice by neměla vést k trvalé 

dostupnosti, narušování tradičního 

uspořádání pracovní doby ani ke 

společenské izolaci, jež mohou způsobit 

psychosociální potíže, jako jsou deprese či 

syndrom vyhoření; zasazuje se proto 

o důsledné dodržování předepsané doby 

odpočinku a zdůrazňuje, že uspořádání 

pracovní doby je třeba respektovat, aby se 

zachovaly hranice pracovní doby 

vymezené pracovním právem jednotlivých 

členských států; zdůrazňuje, že je třeba 

posoudit účinky digitalizace na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci a případně 

náležitě upravit stávající opatření v této 

oblasti; doporučuje členským státům, aby 

pro práci vykonávanou mimo ujednanou 

pracovní dobu stanovily „nárok odhlásit 

se“ jako opatření, kterým se zaručí 

správná rovnováha mezi pracovním 

a soukromým životem; zdůrazňuje, že 

uplatňování tohoto práva nesmí mít 

negativní dopady na hodnocení 

pracovníků platforem; 

Or. en 

 

 

 


