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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

7.6.2017 A8-0195/1 

Muudatusettepanek  1 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava 

2017/2003(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 37 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  37 a. kutsub komisjoni üles uurima, mil 

määral saab liidu kehtivaid eeskirju 

kohaldada digitaalse tööturu suhtes, ning 

tagama piisava rakendamise ja 

jõustamise; kutsub liikmesriike koostöös 

sotsiaalpartnerite ja muude asjaomaste 

sidusrühmadega üles hindama 

proaktiivselt ja ennetavale loogikale 

tuginedes vajadust ajakohastada 

olemasolevaid õigusakte, sh 

sotsiaalkindlustussüsteeme, et pidada 

sammu tehnoloogia arenguga ning 

tagada samal ajal töötajate kaitse; palub, 

et komisjon ja liikmesriigid 

kooskõlastaksid 

sotsiaalkindlustussüsteeme, et tagada 

hüvitiste ülekantavus ja tööperioodide 

kokkuliitmine vastavalt liidu ja riikide 

õigusaktidele; ergutab sotsiaalpartnereid 

kollektiivlepinguid vajaduse korral 

ajakohastama, et kehtivad 

kaitsestandardid oleksid tagatud ka 

digitaalse töö vallas; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

7.6.2017 A8-0195/2 

Muudatusettepanek  2 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava 

2017/2003(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  38 a. võtab teadmiseks komisjoni teatise 

„Euroopa jagamismajanduse 

tegevuskava“, milles nähakse muu hulgas 

ette suunised digitaalse tööturu töösuhete 

iseloomustamiseks; juhib sellega seoses 

tähelepanu Euroopa Liidu Kohtu 

kohtupraktikas kasutatud käsitusele, mille 

kohaselt määratletakse mõiste „töötaja“ 

ELi õiguse kohaldamisel töösuhte alusel, 

mida iseloomustavad teatavad 

kriteeriumid, nt alluvussuhe, tasustamine 

ja töö iseloom1; kutsub komisjoni üles 

tegema kõikide liikmesriikidega koostööd, 

et täpsustada, mida kujutab endast 

„töösuhe“ veebiplatvormide vahendatud 

töö puhul, võttes arvesse Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) soovitust nr 198 

töösuhete kindlaksmääramise kohta; 

 _______________ 

1 Vt Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-596/12, 

punkt 17, ning Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas 

C-232/09, punkt 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Muudatusettepanek  3 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava 

2017/2003(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  38 b. palub komisjonil avaldada 

suunised selle kohta, kuidas kohaldada 

liidu õigust platvormimajanduse 

mitmesuguste ärimudelite suhtes, et täita 

vajaduse korral regulatiivsed lüngad 

tööhõive ja sotsiaalkindlustuse 

valdkonnas; on seisukohal, et 

platvormimajanduse suur 

läbipaistvuspotentsiaal võimaldab head 

jälgitavust, mis on kooskõlas 

olemasolevate õigusaktide jõustamise 

eesmärgiga; palub liikmesriikidel 

kindlustada piisav tööjärelevalve 

veebiplatvormide üle ning näha eeskirjade 

rikkumise korral ette sanktsioonid, 

eelkõige seoses töö- ja 

tööhõivetingimustega ning 

kvalifikatsiooni puudutavate konkreetsete 

nõuetega; kutsub seetõttu komisjoni ja 

liikmesriike üles pöörama selles 

valdkonnas erilist tähelepanu 

deklareerimata töö ja näiliselt füüsilisest 

isikust ettevõtjana töötamise probleemile 

ning võtma platvormimajanduse küsimuse 

deklareerimata tööga tegelemise alast 

koostööd edendava Euroopa platvormi 

tegevuskavasse; palub liikmesriikidel 

tagada järelevalve jaoks piisavad 

vahendid; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Muudatusettepanek  4 

Thomas Händel 

tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel 

 

Raport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava 

2017/2003(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  38 c. toonitab, et töö 

platvormimajanduses ei peaks viima 

pideva kättesaadavuse, traditsioonilise 

tööaja korralduse kadumise või sotsiaalse 

eraldatuseni, sest need võivad põhjustada 

psühhosotsiaalseid probleeme, nagu 

läbipõlemine või depressioon; pooldab 

seetõttu ettenähtud puhkeperioodide 

täielikku järgimist ja rõhutab vajadust 

pidada kinni tööaja korraldusest, et 

säilitada liikmesriikide tööseadustes 

määratletud tööaja piirangud; rõhutab, et 

vaja on hinnata digiteerimise mõju 

töötervishoiule ja -ohutusele ning 

olemasolevaid tervishoiu- ja 

ohutusraamistike sätteid tuleb vastavalt 

kohandada; soovitab, et liikmesriigid 

näeksid ette õiguse mitte olla väljaspool 

kokkulepitud tööaega kättesaadav, et 

tagada töö- ja eraelu hea tasakaal; 

rõhutab, et sellise õiguse kasutamine ei 

tohi mõjutada platvormimajanduse 

töötajatele antud hinnanguid; 

Or. en 

 

 


