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7.6.2017 A8-0195/1 

Amendamentul  1 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europeană pentru economia colaborativă 

2017/2003(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  37a. invită Comisia să analizeze 

măsura în care reglementările actuale ale 

Uniunii se aplică pieței forței de muncă 

din domeniul digital și să asigure 

implementarea și respectarea 

corespunzătoare a acestora; invită statele 

membre, în colaborare cu partenerii 

sociali și alte părți interesate implicate, să 

evalueze, în mod proactiv și pe baza 

logicii anticipării, în ce măsură trebuie 

modernizată legislația în vigoare, inclusiv 

sistemele de securitate socială, pentru a 

ține pasul cu evoluțiile tehnologice, 

asigurând, totodată, protecția lucrătorilor; 

invită Comisia și statele membre să 

coordoneze sistemele de securitate socială 

pentru a asigura exportabilitatea 

beneficiilor și agregarea perioadelor 

conform legislației Uniunii și legislației 

naționale; încurajează partenerii sociali 

să actualizeze contractele colective acolo 

unde este necesar, astfel încât standardele 

de protecție în vigoare să poată fi păstrate 

și în mediul profesional digital; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Amendamentul  2 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europeană pentru economia colaborativă 

2017/2003(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38a. ia act de Comunicarea Comisiei 

privind „O agendă europeană pentru 

economia colaborativă”, care prevede, 

printre altele, orientări privind 

caracterizarea relațiilor de muncă de pe 

piața muncii digitale; reamintește, în 

acest context, abordarea bazată pe 

jurisprudență a Curții de Justiție a 

Uniunii Europene, care a definit 

conceptul de „lucrător”, în scopul punerii 

în aplicare a dreptului UE, pe baza unui 

raport de muncă caracterizat de anumite 

criterii, cum ar fi existența subordonării și 

a remunerării și natura muncii1; invită 

Comisia să colaboreze cu toate statele 

membre pentru a clarifica ce reprezintă 

conceptul de „raport de muncă” pentru 

munca intermediată de platformele 

online, ținând seama de Recomandarea 

OIM nr. 198 cu privire la raporturile de 

muncă; 

 _______________ 

1 A se vedea CEJ, C-596/12, punctul 17, și 

CEJ, C-232/09, punctul 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Amendamentul  3 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europeană pentru economia colaborativă 

2017/2003(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38b. invită Comisia să publice orientări 

privind modul în care se aplică legislația 

Uniunii diferitelor tipuri de modele de 

afaceri în cadrul economiei platformelor, 

cu scopul de a elimina, acolo unde este 

necesar, lacunele de reglementare în 

domeniul muncii și al securității sociale; 

consideră că potențialul economiei 

platformelor de a asigura un nivel ridicat 

de transparență permite o bună 

trasabilitate, în conformitate cu obiectivul 

privind asigurarea respectării legislației 

actuale; invită statele membre să supună 

platformele online unor inspecții de 

muncă suficiente și să aplice sancțiuni în 

cazul nerespectării normelor, în special în 

legătură cu condițiile de muncă și de 

angajare, și să elaboreze o serie de cerințe 

specifice cu privire la calificări; invită 

Comisia și statele membre să acorde o 

atenție deosebită muncii fără forme legale 

și activităților independente false din acest 

sector și să pună economia platformelor 

pe agenda platformei europene în materie 

de combatere a muncii nedeclarate; invită 

statele membre să aloce mijloace 

suficiente pentru inspecții; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Amendamentul  4 

Thomas Händel 

în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 

 

Raport A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Agenda europeană pentru economia colaborativă 

2017/2003(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  38c. subliniază că activitatea 

profesională din economia platformelor 

nu ar trebui să însemne disponibilitate 

permanentă, erodarea formelor 

tradiționale de organizare a programului 

de lucru sau izolare socială, care pot 

cauza afecțiuni psihosociale precum 

epuizarea sau depresia; pledează, prin 

urmare, pentru respectarea deplină a 

perioadelor de odihnă stabilite și 

subliniază necesitatea de a respecta 

formele de organizare a timpului de lucru, 

cu scopul de a menține limitele timpului 

de lucru, astfel cum sunt definite de 

legislațiile muncii din fiecare stat 

membru; consideră că efectele 

digitalizării asupra sănătății și siguranței 

la locul de muncă trebuie evaluate, iar 

dispozițiile cadrului actual în materie de 

sănătate și protecție a muncii adaptate în 

consecință; recomandă statelor membre 

să introducă un „drept de deconectare” 

pentru munca depusă în afara orelor de 

program, ca măsură de asigurare a unui 

echilibru adecvat între viața profesională 

și cea privată; subliniază că solicitarea 

unui astfel de drept nu trebuie să aibă 

vreun efect negativ asupra evaluării 

lucrătorilor de pe platformele online; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

 


