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7.6.2017 A8-0195/1 

Alteração  1 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  37-A. Apela à Comissão para que 

verifique em que medida a 

regulamentação da UE em vigor é 

aplicável ao mercado de trabalho digital e 

para que garanta uma aplicação e uma 

execução adequadas; solicita aos 

Estados-Membros que, em colaboração 

com os parceiros sociais e outras partes 

interessadas pertinentes, avaliem, de 

forma proativa e baseada numa lógica de 

antecipação, a necessidade de modernizar 

a legislação em vigor, nomeadamente os 

sistemas de segurança social, de modo a 

manter-se a par da evolução tecnológica, 

garantindo simultaneamente a proteção 

dos trabalhadores; insta a Comissão e os 

Estados-Membros a coordenarem os 

sistemas de segurança social com vista a 

garantir a exportabilidade das prestações 

e a totalização dos períodos nos termos da 

legislação da União e da legislação 

nacional; incentiva os parceiros sociais a 

atualizarem os acordos coletivos de 

trabalho sempre que necessário, a fim de 

que as normas de proteção existentes 

possam também ser mantidas no mundo 

do trabalho digital; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Alteração  2 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-A. Regista a Comunicação da 

Comissão intitulada «Uma Agenda 

Europeia para a Economia 

Colaborativa», que veio fornecer, 

nomeadamente, orientações para 

caraterizar as relações laborais no 

mercado de trabalho digital; Observa, 

neste contexto, a abordagem de 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia que define o conceito de 

«trabalhador», para efeitos de aplicação 

do Direito da UE, com base numa relação 

laboral caracterizada por determinados 

critérios, tais como a subordinação, a 

existência de remuneração e a natureza 

do trabalho; insta a Comissão a cooperar 

com todos os Estados-Membros para 

clarificar o que constitui uma «relação 

laboral» no contexto do trabalho por 

intermédio de plataformas em linha, 

tendo em conta a Recomendação n.º 198 

da OIT sobre a determinação de uma 

relação laboral; 

 _______________ 

1 Ver o processo C-596/12, n.° 17, e o 

processo C-232/09, n.º 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Alteração  3 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-B. Apela à Comissão para que 

publique orientações sobre a aplicação da 

legislação da UE aos diversos tipos de 

modelo empresarial em plataforma, por 

forma a colmatar, se necessário, lacunas 

normativas no domínio do emprego e da 

segurança social; considera que o elevado 

potencial de transparência da economia 

de plataformas permite uma boa 

rastreabilidade, em linha com o objetivo 

de cumprimento da legislação em vigor; 

insta os Estados-Membros a realizarem 

inspeções de trabalho suficientes no que 

diz respeito às plataformas em linha e a 

imporem sanções caso as normas não 

sejam respeitadas, nomeadamente em 

termos de condições de trabalho e de 

emprego e de requisitos específicos em 

matéria de qualificações; apela, por 

conseguinte, à Comissão e aos 

Estados-Membros para que dediquem 

especial atenção ao problema do trabalho 

não declarado e ao falso trabalho por 

conta própria neste setor, e para que 

coloquem a economia de plataformas na 

agenda da Plataforma Europeia para o 

combate ao trabalho não declarado; insta 

os Estados-Membros a disponibilizarem 

recursos suficientes para as inspeções; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Alteração  4 

Thomas Händel 

em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 

 

Relatório A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda Europeia para a Economia Colaborativa 

2017/2003(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  38-C. Sublinha que o trabalho na 

economia de plataformas não deve 

conduzir à disponibilidade permanente, à 

erosão das modalidades tradicionais de 

horário de trabalho ou ao isolamento 

social, situações que podem causar 

problemas psicossociais como os 

esgotamentos ou as depressões; defende, 

por conseguinte, uma total observância 

dos tempos de repouso previstos e frisa a 

necessidade de respeitar as modalidades 

de horário de trabalho por forma a 

manter os limites do tempo de trabalho 

estabelecidos na legislação laboral de 

cada Estado-Membro; salienta que o 

impacto da digitalização na saúde e na 

segurança no trabalho deve ser avaliado e 

que as disposições do atual quadro de 

saúde e segurança devem ser adaptadas 

em conformidade; recomenda que os 

Estados-Membros estabeleçam um direito 

de os trabalhadores «se desligarem» fora 

do horário de trabalho acordado, como 

medida para garantir um bom equilíbrio 

entre a vida profissional e a vida privada; 

salienta que exigir este direito não deve 

ter qualquer impacto negativo na notação 

dos trabalhadores de plataformas; 

Or. en 
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