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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.6.2017 A8-0195/1 

Módosítás  1 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0195/2017 

Nicola Danti 

A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend 

2017/2003(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  37a. felhívja a Bizottságot, hogy 

vizsgálja meg a meglévő uniós szabályok 

alkalmazhatóságát a digitális 

munkaerőpiacra, és biztosítsa e szabályok 

megfelelő végrehajtását és betartását; 

felhívja a tagállamokat, hogy a szociális 

partnerekkel és más érintettekkel együtt 

proaktívan és az előrelátás logikája 

alapján értékeljék a jelenlegi jogszabályok 

reformjának szükségességét, beleértve a 

szociális biztonsági rendszereket, hogy 

lépést lehessen tartani a technológiai 

fejlődéssel, egyúttal biztosítva a 

munkavállalók védelmét; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

koordinálják szociális biztonsági 

rendszereiket a juttatások hordozhatósága 

és a biztosítási idő összeszámítása 

érdekében, összhangban az uniós és a 

nemzeti jogszabályokkal; ösztönzi a 

szociális partnereket, hogy szükség esetén 

frissítsék a kollektív szerződéseket annak 

érdekében, hogy a meglévő munkahelyi 

védelmi normák a digitális munka 

világában is fennmaradhassanak; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Módosítás  2 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0195/2017 

Nicola Danti 

A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend 

2017/2003(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38a. tudomásul veszi a közösségi 

gazdaságra vonatkozó európai 

menetrendről szóló bizottsági közleményt, 

amely többek között a digitális 

munkaerőpiac munkaviszonyainak 

jellemzésére vonatkozó útmutatással 

szolgál; ezzel összefüggésben emlékeztet 

arra, hogy az Európai Unió Bíróságának 

ítélkezési gyakorlata a „munkavállaló” 

fogalmát az uniós jog alkalmazása 

céljából bizonyos kritériumok – így az 

alárendeltségi viszony, a javadalmazás 

megléte és a munka jellege – által 

jellemzett foglalkoztatási viszony alapján 

határozta meg1; felhívja a Bizottságot, 

hogy működjön együtt a tagállamokkal 

annak tisztázása során, mi minősül  

online platformok által közvetített 

„munkaviszonynak” a munkaviszony 

meghatározására vonatkozó 198. sz. ILO-

ajánlás figyelembevételével; 

 _______________ 

1 Lásd a C-596/12. sz. ügyben hozott ítélet 

17. pontját és a C-2017/09. sz. ügyben 

hozott ítélet 39. pontját. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Módosítás  3 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0195/2017 

Nicola Danti 

A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend 

2017/2003(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38b. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen 

közzé iránymutatásokat azzal 

kapcsolatban, hogy az uniós jog miként 

alkalmazandó a platformok különféle 

típusú üzleti modelljeire, annak 

érdekében, hogy szükség esetén orvosolni 

lehessen a foglalkoztatás és a 

társadalombiztosítás terén fennálló 

szabályozási hiányosságokat; úgy véli, 

hogy a platformgazdaság magas 

átláthatósági potenciálja lehetővé teszi a 

jó nyomon követhetőséget, összhangban a 

meglévő jogszabályok érvényesítésének 

céljával; kéri a tagállamokat megfelelő 

munkaügyi ellenőrzések végzésére az 

online platformokra vonatkozóan, 

valamint szankciók kiszabására a 

szabályok megszegése esetén, különösen a 

munka- és foglalkoztatási feltételeket, 

valamint a képesítésre vonatkozó 

követelményeket illetően; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

fordítsanak különös figyelmet a be nem 

jelentett munka és a színlelt 

önfoglalkoztatás problémáira ebben az 

ágazatban, és tűzzék a platformgazdaságot 

a be nem jelentett munka elleni 

küzdelemmel foglalkozó európai platform 

napirendjére; kéri a tagállamokat, hogy 

biztosítsanak elegendő forrást az 

ellenőrzések végzésére; 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Módosítás  4 

Thomas Händel 

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0195/2017 

Nicola Danti 

A közösségi gazdaságra vonatkozó európai menetrend 

2017/2003(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  38c. hangsúlyozza, hogy a 

platformgazdaságon belül végzett 

munkának nem szabad állandó 

rendelkezésre álláshoz, a hagyományos 

munkaidő-beosztás eltűnéséhez, illetve 

társadalmi elszigetelődéshez vezetnie, 

amelyek olyan pszichoszociális 

problémákat okozhatnak, mint például a 

teljes kimerültség vagy a depresszió; ezért 

javasolja, hogy maradéktalanul tartsák be 

az előírt pihenőidőket, és hangsúlyozza, 

hogy tiszteletben kell tartani a 

munkaidőre vonatkozó megállapodásokat 

annak érdekében, hogy az egyes 

tagállamok munkajogában rögzítetteknek 

megfelelően határok között lehessen 

tartani a munkaidőt; úgy véli, hogy meg 

kell vizsgálni a digitalizáció munkahelyi 

egészségre és biztonságra gyakorolt 

hatását, és a meglévő egészségvédelmi és 

biztonsági intézkedéseket szükség szerint 

ennek megfelelően kell átalakítani; 

javasolja olyan jogszabályok elfogadását a 

tagállamokban, amelyek szabályozzák a 

„kijelentkezéshez való jogot” a 

megállapodott munkaidőn kívüli 

munkavégzés tekintetében, amely a 

szakmai és magánélet közti megfelelő 

egyensúly biztosítására szolgál; 

hangsúlyozza, hogy e jog semmiféle 

negatív következménnyel nem járhat a 
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platformok keretében munkát vállalók 

értékelésére; 

Or. en 

 

 


