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Ændringsforslag  1 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi 

2017/2003(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 37 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  37a. opfordrer Kommissionen til at 

undersøge, i hvilken udstrækning de 

nuværende EU-regler gælder for det 

digitale arbejdsmarked, og til at sikre 

passende gennemførelse og håndhævelse; 

opfordrer medlemsstaterne til i 

samarbejde med arbejdsmarkedets parter 

og andre relevante aktører at vurdere, på 

en proaktiv måde og på grundlag af 

logikken om at foregribe ting, behovet for 

at modernisere eksisterende lovgivning, 

herunder socialsikringssystemer, for 

således at være på omdrejningshøjde med 

den teknologiske udvikling og samtidig 

sikre beskyttelse af arbejdstagerne; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at koordinere 

socialsikringssystemerne med henblik på 

at sikre mulighed for at overføre ydelser 

og sammenlægge perioder i 

overensstemmelse med Unionens og 

medlemsstaternes lovgivning; tilskynder 

arbejdsmarkedets parter til at ajourføre de 

kollektive overenskomster, hvor det er 

nødvendigt, således at de eksisterende 

beskyttelsesstandarder også kan bevares i 

den digitale arbejdsverden; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Ændringsforslag  2 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi 

2017/2003(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38a. noterer sig Kommissionens 

meddelelse om "En europæisk dagsorden 

for den kollaborative økonomi", hvori der 

bl.a. gives vejledning med hensyn til at 

karakterisere ansættelsesforhold på det 

digitale arbejdsmarked; minder i denne 

sammenhæng om Den Europæiske 

Unions Domstols retspraksis, hvor man 

har defineret begrebet "arbejdstager" i 

EU-rettens forstand som en person i et 

ansættelsesforhold, der er kendetegnet ved 

opfyldelsen af visse kriterier, såsom 

tilstedeværelse af et 

underordnelsesforhold, tilstedeværelse af 

vederlag og arbejdets art; opfordrer 

Kommissionen til at samarbejde med alle 

medlemsstater om at skabe klarhed over, 

hvad der udgør et "arbejdsforhold" for så 

vidt angår arbejde, der formidles via 

onlineplatforme, og til i den forbindelse at 

tage hensyn til ILO-henstilling nr. 198 om 

fastlæggelse af et arbejdsforhold; 

 _______________ 

1 Jf. Domstolens dom i sag C-596/12, 

præmis 17 og i sag C-232/09, præmis 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Ændringsforslag  3 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi 

2017/2003(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38b. opfordrer Kommissionen til at 

udstede retningslinjer for, hvordan EU-

retten finder anvendelse på de forskellige 

typer forretningsmodeller på platformene, 

for om nødvendigt at lukke 

lovgivningsmæssige huller på området 

beskæftigelse og social sikring; mener, at 

det store potentiale for gennemsigtighed i 

platformsøkonomien åbner mulighed for 

høj sporbarhed i tråd med målet om at 

håndhæve gældende lovgivning; 

tilskynder medlemsstaterne til at 

gennemføre tilstrækkelige arbejdstilsyn 

hos onlineplatforme og til at pålægge 

sanktioner, når reglerne ikke er blevet 

overholdt, især for så vidt angår arbejds- 

og ansættelsesforhold, men også med 

hensyn til særlige krav til kvalifikationer; 

opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at være særlig 

opmærksomme på sort arbejde og 

proformaselvstændigt arbejde i denne 

sektor og til at sætte platformsøkonomien 

på dagsordenen for den europæiske 

platform til bekæmpelse af sort arbejde; 

tilskynder medlemsstaterne til at stille de 

nødvendige ressourcer til rådighed for 

tilsyn; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europæisk dagsorden for den kollaborative økonomi 

2017/2003(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  38c. understreger, at arbejde i 

platformsøkonomien hverken bør føre til, 

at man permanent står til rådighed, eller 

til udhuling af traditionelle 

arbejdstidsordninger og social isolation, 

hvilket alt sammen kan forårsage 

psykosociale tilstande som udbrændthed 

og depression; slår derfor til lyd for fuld 

overholdelse af de foreskrevne hviletider 

og understreger behovet for at respektere 

arbejdstidsordninger for at fastholde 

grænserne for arbejdstid som fastlagt i de 

enkelte medlemsstaters arbejdsret; 

understreger, at det er nødvendigt at 

vurdere digitaliseringens indvirkning på 

sikkerheden og sundheden på 

arbejdspladsen og tilpasse de nuværende 

sundheds- og sikkerhedsrelaterede 

bestemmelser i overensstemmelse hermed; 

henstiller til, at medlemsstaterne indfører 

en "ret til at logge af" i forbindelse med 

arbejde uden for de aftalte arbejdstider 

som en foranstaltning til sikring af en god 

balance mellem arbejdslivet og privatlivet; 

påpeger, at det at påberåbe sig en sådan 

ret ikke må få negative følger for 

vurderingen af platformsarbejdstagere; 

Or. en 
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