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7.6.2017 A8-0195/1 

Grozījums Nr.  1 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma 

2017/2003(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

37.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  37.a aicina Komisiju izpētīt, ciktāl 

spēkā esošie Savienības noteikumi ir 

piemērojami digitālajam darba tirgum, un 

nodrošināt to pienācīgu ieviešanu un 

izpildi; aicina dalībvalstis, negaidot 

konkrētu iemeslu un pamatojoties uz 

prognozēšanas loģiku, sadarbībā ar 

sociālajiem partneriem un citām 

attiecīgajām ieinteresētajām personām 

izvērtēt, vai ir nepieciešams modernizēt 

spēkā esošo tiesisko regulējumu, tostarp 

sociālās nodrošināšanas sistēmas, lai 

neatpaliktu no tehnoloģiju attīstības un 

vienlaikus garantētu darba ņēmēju 

aizsardzību; aicina Komisiju un 

dalībvalstis koordinēt sociālās 

nodrošināšanas sistēmas un tādējādi 

panākt, ka saskaņā ar Savienības un 

valsts tiesību aktiem sociālā 

nodrošinājuma pabalsti ir eksportējami 

un var summēt apdrošināšanas periodus; 

mudina sociālos partnerus vajadzības 

gadījumā atjaunināt koplīgumus, lai 

aizsardzības standartus, kas patlaban ir 

spēkā, turpmāk varētu piemērot arī 

digitālā darba pasaulē; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Grozījums Nr.  2 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma 

2017/2003(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  38.a ņem vērā Komisijas paziņojumu 

„Eiropas sadarbīgās ekonomikas 

programma”, kurā cita starpā ir norādīts, 

kā raksturojamas darba tiesiskās 

attiecības digitālajā darba tirgū; šajā 

sakarā norāda uz Eiropas Savienības 

Tiesas judikatūru, kurā jēdziens „darba 

ņēmējs” ES tiesību aktu piemērošanas 

nolūkā ir definēts, pamatojoties uz darba 

tiesiskajām attiecībām, ko raksturo 

konkrēti kritēriji, piemēram, 

subordinācija, atalgojums un darba 

raksturs1; aicina Komisiju sadarboties ar 

visām dalībvalstīm, lai precīzi noteiktu, ko 

nozīmē jēdziens „darba attiecības”, ja 

darbs tiek veikts ar tiešsaistes platformu 

starpniecību, un šajā nolūkā ņemt vērā 

Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) 

Ieteikumu Nr. 198 par darba tiesiskajām 

attiecībām; 

 _______________ 

1 Sk. Eiropas Savienības Tiesas Lietu C-

596/12, 17. punktu, un Eiropas 

Savienības Tiesas Lietu C-232/09, 

39. punktu. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Grozījums Nr.  3 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma 

2017/2003(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  38.b aicina Komisiju publicēt vadlīnijas 

par to, kā Savienības tiesību akti ir 

piemērojami dažādu veidu 

darījumdarbības modeļiem platformu 

struktūrās, lai vajadzības gadījumā 

novērstu likumdošanas nepilnības 

nodarbinātības un sociālā nodrošinājuma 

jomā; uzskata, ka platformu ekonomikai 

ir liels pārredzamības potenciāls, tāpēc tai 

var labi izsekot un tādējādi panākt spēkā 

esošo tiesību aktu izpildi; aicina 

dalībvalstis nodrošināt, lai darba 

inspekcijas veiktu pietiekami daudz 

pārbaužu attiecībā uz tiešsaistes 

platformām un lai par noteikumu 

pārkāpumiem būtu piemērotas sankcijas, 

sevišķi tad, ja pārkāpums saistīts ar darba 

apstākļiem un nodarbinātības 

nosacījumiem un ja nav izpildītas 

konkrētas kvalifikācijas prasības; aicina 

Komisiju un dalībvalstis īpašu uzmanību 

pievērst nedeklarētam darbam un fiktīvai 

pašnodarbinātībai šajā nozarē un 

jautājumu par platformu ekonomiku 

iekļaut darba kārtībā, kuru īsteno Eiropas 

platforma sadarbības stiprināšanai 

nolūkā novērst nedeklarētu darbu; aicina 

dalībvalstis nodrošināt inspekcijām 

pietiekami daudz resursu; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Grozījums Nr.  4 

Thomas Händel 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma 

2017/2003(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

38.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  38.c uzsver, ka darbs platformu 

ekonomikā nedrīkst kļūt par faktoru, kurš 

nosaka attiecīgo darba ņēmēju pastāvīgu 

pieejamību un kura ietekmē zūd 

tradicionālie darba laika nosacījumi vai 

veidojas sociālā izolācija, jo tas var izraisīt 

tādus psihosociālus traucējumus kā tā 

dēvētais izdegšanas sindroms vai 

depresija; tāpēc atbalsta prasību pilnībā 

ievērot noteikto atpūtas laiku un uzsver, 

ka ir jāievēro darba laika nosacījumi, lai 

saglabātu darba laika ierobežojumus, kas 

noteikti katras dalībvalsts darba tiesību 

aktos; uzmanību jo īpaši vērš uz to, ka ir 

jānovērtē digitalizācijas ietekme uz darba 

aizsardzību un ka attiecīgi ir jāpielāgo 

patlaban spēkā esošie darba aizsardzības 

pamatnoteikumi; iesaka dalībvalstīm 

iedibināt „tiesības atslēgties no sistēmas”, 

ja darbs tiek veikts ārpus līgumā noteiktā 

darba laika, un tā nodrošināt iespēju 

darbu labi saskaņot ar privāto dzīvi; 

uzsver, ka šādu tiesību izmantošana 

nekādi nedrīkst kaitēt platformu 

struktūrās nodarbināto reitingam; 

Or. en 


