
 

AM\1127530LT.docx  PE605.503v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

7.6.2017 A8-0195/1 

Pakeitimas 1 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė 

2017/2003(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

37 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  37a. ragina Komisiją išnagrinėti, kokiu 

mastu esamos Sąjungos taisyklės 

taikytinos skaitmeninėje darbo rinkoje, ir 

užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą ir 

vykdymo užtikrinimą; ragina valstybes 

nares, bendradarbiaujat su socialiniais 

partneriais ir kitais atitinkamais 

suinteresuotaisiais subjektais, remiantis 

proaktyvumo principu ir išankstinio 

pasiruošimo argumentu, įvertinti poreikį 

atnaujinti esamus teisės aktus, įskaitant 

socialinės apsaugos sistemas, kad nebūtų 

atsiliekama nuo technologinės pažangos 

ir sykiu būtų užtikrinama darbuotojų 

apsauga; ragina Komisiją ir valstybes 

nares koordinuoti socialinės apsaugos 

sistemas, siekiant užtikrinti įgytų teisių 

perkeliamumą ir laikotarpių sumavimą 

pagal Sąjungos ir nacionalinės teisės 

aktus; ragina socialinius partnerius 

prireikus atnaujinti kolektyvinius 

susitarimus, kad ir skaitmeninio darbo 

pasaulyje būtų taikomi tokie pat, kokie yra 

esami, apsaugos standartai; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Pakeitimas 2 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė 

2017/2003(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 38a. atkreipia dėmesį į Komisijos 

komunikatą „Europos bendro vartojimo 

ekonomikos darbotvarkė“, kuriame, be 

kita ko, pateikiamos gairės, kaip 

apibūdinti darbo santykius skaitmeninėje 

darbo rinkoje; į tai atsižvelgdamas 

primena, kad Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismas apibrėžė darbuotojo 

sąvoką, taikytiną ES teisei, remdamasis 

tam tikrus kriterijus, pvz., pavaldumo, 

atlyginimo ir darbo pobūdžio, 

atitinkančiais darbo santykiais1; ragina 

Komisiją bendradarbiauti su visomis 

valstybėmis narėmis ir paaiškinti, kas yra 

darbo santykiai, kai darbas atliekamas per 

interneto platformas, atsižvelgiant į TDO 

rekomendaciją Nr. 198 dėl darbo santykių 

nustatymo; 

 _______________ 

1 Žr. Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo bylos C-596/12 17 dalį ir bylos C-

232/09 39 dalį. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Pakeitimas 3 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė 

2017/2003(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38b. ragina Komisiją paskelbti gaires, 

kaip taikyti Sąjungos teisę įvairių tipų 

platformų verslo modeliams, siekiant 

užpildyti, kai reikia, reguliavimo spragas 

užimtumo ir socialinės apsaugos srityje; 

mano, kad didelis platformų ekonomikos 

skaidrumo potencialas suteikia galimybių 

užtikrinti gerą atsekamumą, siekiant, kad 

būtų laikomasi esamų teisės aktų; ragina 

valstybes nares atlikti pakankamai darbo 

patikrinimų, susijusių su interneto 

platformomis, ir taikyti sankcijas, jeigu 

pažeidžiamos taisyklės, ypač jeigu 

nesilaikoma darbo ir įdarbinimo sąlygų 

nuostatų ir specialių reikalavimų, 

susijusių su kvalifikacija; ragina Komisiją 

ir valstybes nares skirti ypatingą dėmesį 

nedeklaruojamam darbui ir fiktyviai 

savisamdai šiame sektoriuje ir įtraukti 

platformų ekonomiką į Europos kovos su 

nedeklaruojamu darbu platformos 

darbotvarkę; ragina valstybes nares 

užtikrinti pakankamai išteklių 

patikrinimams; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Pakeitimas 4 

Thomas Händel 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europos bendro vartojimo ekonomikos darbotvarkė 

2017/2003(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  38c. pabrėžia, kad darbas platformų 

ekonomikos sektoriuje neturėtų lemti 

prieinamumo visą laiką, įprastos darbo 

laiko tvarkos panaikinimo ar socialinės 

izoliacijos, nes tai gali sukelti psichinių ir 

socialinių sutrikimų, tokių kaip 

pervargimas ar depresija; todėl pritaria 

tam, kad būtų visapusiškai laikomasi 

nustatyto poilsio režimo, ir pabrėžia, kad 

reikia laikytis darbo laiko tvarkos siekiant 

išlaikyti darbo laiko ribas, kaip apibrėžta 

pagal darbo teisės aktus atskirose 

valstybėse narėse; pabrėžia, kad būtina 

įvertinti skaitmeninimo poveikį 

darbuotojų sveikatai ir saugai ir 

atitinkamai pakoreguoti esamos sveikatos 

ir saugos sistemos nuostatas; 

rekomenduoja, kad valstybės narės 

nustatytų teisę nedirbti tomis valandomis, 

kurios nėra sutartos darbo valandos, kaip 

priemonę užtikrinti gerą profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; 

pabrėžia, kad pasinaudojimas tokia teise 

negali turėti jokių neigiamų pasekmių 

platformų darbuotojų įvertinimui; 

Or. en 

 

 


