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7.6.2017 A8-0195/1 

Amendement  1 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europese agenda voor de deeleconomie 

2017/2003(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 37 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  37 bis. verzoekt de Commissie te 

onderzoeken in hoeverre de bestaande 

voorschriften van de Unie toepasbaar zijn 

op de digitale arbeidsmarkt en te zorgen 

voor adequate tenuitvoerlegging en 

handhaving; verzoekt de lidstaten om, in 

samenwerking met de sociale partners en 

andere belanghebbenden, proactief en 

anticiperend te beoordelen of de 

bestaande wetgeving, met inbegrip van de 

socialezekerheidsstelsels, moet worden 

gemoderniseerd, om gelijke tred te 

houden met de technologische 

ontwikkelingen en tegelijkertijd de 

bescherming van werknemers te 

waarborgen; verzoekt de Commissie en de 

lidstaten de socialezekerheidsstelsels te 

coördineren om de exporteerbaarheid van 

uitkeringen en de cumulatie van perioden 

te waarborgen overeenkomstig het recht 

van de Unie en de nationale wetgeving; 

moedigt de sociale partners ertoe aan de 

collectieve overeenkomsten indien nodig 

te actualiseren, zodat de bestaande 

beschermingsnormen behouden kunnen 

blijven in de digitale arbeidswereld; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Amendement  2 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europese agenda voor de deeleconomie 

2017/2003(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 bis. neemt kennis van de mededeling 

van de Commissie getiteld "Een Europese 

agenda voor de deeleconomie", waarin 

onder andere richtsnoeren zijn 

opgenomen voor de karakterisering van 

arbeidsverhoudingen op de digitale 

arbeidsmarkt; wijst er in dit verband op de 

benadering die in de jurisprudentie van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie 

wordt gevolgd, dat het begrip 

"werknemer" voor de toepassing van het 

EU-recht definieert als een 

arbeidsverhouding die wordt gekenmerkt 

door bepaalde criteria, zoals 

ondergeschiktheid, beloning en de aard 

van het werk1; verzoekt de Commissie 

samen met alle lidstaten te verduidelijken 

wat een "arbeidsbetrekking" is in de 

context van werk dat ontstaat door de 

bemiddeling van onlineplatforms, 

rekening houdend met aanbeveling 198 

van de IAO inzake de bepaling van een 

arbeidsverhouding; 

 _______________ 

 1 Zie CJEU C-596/12, punt 17, en CJEU 

C-232/09, punt 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Amendement  3 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europese agenda voor de deeleconomie 

2017/2003(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 ter. verzoekt de Commissie 

richtsnoeren te publiceren voor de wijze 

waarop de EU-wetgeving van toepassing 

is op de diverse soorten 

platformbedrijfsmodellen, om indien 

nodig leemten in de regelgeving op het 

gebied van arbeid en sociale zekerheid op 

te vullen; is van mening dat het hoge 

transparantiepotentieel van de 

platformeconomie een goede 

traceerbaarheid mogelijk maakt, en 

daarmee ook de verwezenlijking van de 

doelstelling inzake handhaving van de 

bestaande wetgeving; verzoekt de lidstaten 

voldoende arbeidsinspecties te verrichten 

met betrekking tot onlineplatforms en 

sancties op te leggen wanneer er regels 

worden overtreden, met name op het 

gebied van de arbeidsvoorwaarden en 

-omstandigheden, en specifieke vereisten 

in te voeren voor kwalificaties; verzoekt 

de Commissie en de lidstaten speciaal te 

letten op zwartwerk en 

schijnzelfstandigheid in deze sector en de 

platformeconomie op de agenda te zetten 

van het Europees platform tegen 

zwartwerk; verzoekt de lidstaten 

voldoende middelen ter beschikking te 

stellen voor inspecties; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Amendement  4 

Thomas Händel 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europese agenda voor de deeleconomie 

2017/2003(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  38 quater. benadrukt dat werken in de 

platformeconomie niet mag betekenen dat 

werkenden permanent beschikbaar 

moeten zijn, dat traditionele 

arbeidstijdregelingen worden uitgehold of 

dat mensen sociaal geïsoleerd raken, wat 

tot psychosociale reacties zoals burn-out 

of depressie kan leiden; pleit daarom voor 

volledige naleving van de voorgeschreven 

rusttijden en benadrukt het feit dat de 

arbeidstijdregelingen moeten worden 

geëerbiedigd om de grenzen van de 

werktijd, zoals vastgesteld in de 

arbeidswetten van elke lidstaat, te in stand 

te houden; benadrukt dat de gevolgen van 

de digitalisering voor gezondheid en 

veiligheid op het werk beoordeeld moeten 

worden en dat het bestaande gezondheids- 

en veiligheidskader dienovereenkomstig 

moet worden aangepast; beveelt aan dat 

de lidstaten een "recht om uit te loggen" 

invoeren voor werk buiten de 

overeengekomen werktijden, teneinde een 

goed evenwicht tussen werk en privéleven 

te waarborgen; benadrukt dat het opeisen 

van dat recht geen negatieve gevolgen 

mag hebben voor de rating van 

platformwerkers; 

Or. en 

 


