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7.6.2017 A8-0195/1 

Poprawka  1 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się 

2017/2003(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  37a. wzywa Komisję do zbadania, w 

jakim stopniu przepisy obowiązujące na 

szczeblu Unii mają zastosowanie do 

cyfrowego rynku pracy, oraz do 

zapewnienia ich odpowiedniego 

wdrożenia i egzekwowania; apeluje do 

państw członkowskich, aby we współpracy 

z partnerami społecznymi i innymi 

właściwymi podmiotami dokonały oceny – 

w sposób proaktywny oparty na logice 

przewidywania – konieczności 

modernizacji obowiązujących przepisów, 

łącznie z systemami zabezpieczenia 

społecznego, tak aby być na bieżąco ze 

zmianami technologicznymi, a 

jednocześnie zapewnić ochronę 

pracowników; apeluje do Komisji i państw 

członkowskich o skoordynowanie 

systemów zabezpieczenia społecznego w 

celu zapewnienia możliwości przenoszenia 

świadczeń i sumowania okresów zgodnie z 

przepisami unijnymi i krajowymi; zachęca 

partnerów społecznych do aktualizowania 

układów zbiorowych w stosownych 

przypadkach, aby zachować obowiązujące 

standardy ochrony w cyfrowym świecie 

pracy; 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Poprawka  2 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się 

2017/2003(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38a. przyjmuje do wiadomości 

komunikat Komisji pt. „Europejski 

program na rzecz gospodarki dzielenia 

się”, w którym przewidziano między 

innymi wytyczne dotyczące stosunków 

pracy na cyfrowym rynku pracy; w tym 

kontekście zwraca uwagę na oparte na 

orzecznictwie podejście Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 

do celów stosowania prawa UE 

zdefiniował pojęcie „pracownika” na 

podstawie stosunku pracy cechującego się 

określonymi kryteriami, takimi jak 

podporządkowanie, wynagrodzenie i 

charakter pracy; apeluje do Komisji o 

współpracę ze wszystkimi państwami 

członkowskimi w celu ustalenia, co 

stanowi „stosunek pracy” w przypadku 

pracy za pośrednictwem platform online, 

przy uwzględnieniu zalecenia MOP nr 198 

dotyczącego określania stosunku pracy; 

 _______________ 

1Zob. sprawa C-596/12, pkt 17, i sprawa 

C-232/09, pkt 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Poprawka  3 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się 

2017/2003(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38b. wzywa Komisję do opublikowania 

wytycznych w zakresie zastosowania 

prawa Unii do poszczególnych rodzajów 

modeli biznesowych wykorzystujących 

platformy, aby wyeliminować w 

stosownych przypadkach luki regulacyjne 

w obszarze zatrudnienia i zabezpieczenia 

społecznego; uważa, że duży potencjał 

gospodarki platform w zakresie 

przejrzystości umożliwia skuteczną 

identyfikowalność, co jest zgodne z celem 

dotyczącym egzekwowania 

obowiązujących przepisów; apeluje do 

państw członkowskich o prowadzenie 

wystarczających inspekcji pracy w 

odniesieniu do platform internetowych i o 

nakładanie kar w przypadku naruszenia 

przepisów, zwłaszcza w związku z 

warunkami pracy i zatrudnienia, a także 

specjalnymi wymogami dotyczącymi 

kwalifikacji; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie do zwrócenia szczególnej 

uwagi na pracę nierejestrowaną i fikcyjne 

samozatrudnienie w tym sektorze oraz do 

umieszczenia gospodarki platform w 

programie europejskiej platformy 

zwalczania pracy nierejestrowanej; 

zwraca się do państw członkowskich o 

uruchomienie wystarczających środków 

na przeprowadzanie inspekcji; 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Poprawka  4 

Thomas Händel 

w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

 

Sprawozdanie A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się 

2017/2003(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  38c. podkreśla, że praca na platformie 

nie powinna prowadzić do stałej 

dostępności, pogorszenia tradycyjnych 

uregulowań dotyczących czasu pracy lub 

izolacji, co może powodować takie 

uwarunkowania psychospołeczne, jak 

wypalenie zawodowe lub stany 

depresyjne; w związku z tym opowiada się 

za ścisłym przestrzeganiem 

przewidzianych prawem okresów 

odpoczynku oraz podkreśla konieczność 

przestrzegania uregulowań dotyczących 

czasu pracy w celu zachowania granic 

czasu pracy określonych w przepisach 

prawa pracy poszczególnych państw 

członkowskich; podkreśla, że należy 

dokonać oceny wpływu cyfryzacji na 

zdrowie i bezpieczeństwo w pracy oraz w 

razie konieczności odpowiednio 

dostosować obowiązujące środki w tej 

dziedzinie; zaleca państwom 

członkowskim wprowadzenie „prawa do 

wylogowania” w przypadku pracy poza 

wyznaczonymi godzinami jako środka 

zapewnienia właściwej równowagi między 

życiem zawodowym a prywatnym; 

podkreśla, że domaganie się tego prawa 

nie może negatywnie wpływać na ocenę 

pracowników platform; 

Or. en 
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