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7.6.2017 A8-0195/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

2017/2003(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  37a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, 

do akej miery sa existujúce predpisy Únie 

vzťahujú aj na digitálny pracovný trh, a 

aby zaistila ich primerané vykonávanie a 

presadzovanie; žiada členské štáty, aby v 

spolupráci so sociálnymi partnermi a 

inými príslušnými zainteresovanými 

stranami proaktívnym spôsobom a na 

základe logiky predvídania zhodnotili 

potrebu modernizácie existujúcich 

právnych predpisov vrátane systémov 

sociálneho zabezpečenia, aby dokázali 

držať krok s technologickým vývojom a 

zároveň zabezpečovali ochranu 

pracovníkov; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby koordinovali systémy sociálneho 

zabezpečenia s ohľadom na zabezpečenie 

exportovateľnosti dávok sociálneho 

zabezpečenia a úhrnu období poistenia v 

súlade s právnymi predpismi Únie a 

členských štátov; nabáda sociálnych 

partnerov, aby v prípade potreby 

aktualizovali kolektívne dohody, aby sa 

existujúce štandardy ochrany mohli 

zachovať aj vo svete digitálnej práce; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

2017/2003(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38a. berie na vedomie oznámenie 

Komisie s názvom Európska agenda pre 

kolaboratívne hospodárstvo, kde sa okrem 

iného uvádzajú usmernenia k 

charakterizovaniu pracovnoprávnych 

vzťahov na digitálnom trhu práce; v tejto 

súvislosti pripomína, že Súdny dvor 

Európskej únie vo svojej judikatúre 

vymedzuje pojem „pracovník“ na účely 

uplatňovania práva EÚ na základe 

pracovnoprávneho vzťahu 

charakterizovaného určitými kritériami, 

ako napríklad podriadenosť, 

odmeňovanie a charakter práce1; vyzýva 

Komisiu, aby spolupracovala so všetkými 

členskými štátmi, s ktorými objasní, čo 

predstavuje pojem „pracovnoprávny 

vzťah“ v prípade práce sprostredkovanej 

online platformami s ohľadom na 

odporúčanie MOP č. 198 v súvislosti s 

určením pracovnoprávneho vzťahu; 

 _______________ 

1 Pozri vec Súdneho dvora EÚ C-596/12, odsek 17, 

a vec C-232/09, odsek 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

2017/2003(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38b. vyzýva Komisiu, aby zverejnila 

usmernenia týkajúce sa toho, ako sa 

právo Únie vzťahuje na rôzne druhy 

obchodných modelov založených na 

platformách, s cieľom podľa potreby 

odstrániť regulačné nedostatky v oblasti 

zamestnávania a sociálneho 

zabezpečenia; domnieva sa, že potenciál 

vysokej transparentnosti, ktorý má 

hospodárstvo založené na platformách, 

umožňuje dobrú vysledovateľnosť v 

súlade s cieľom presadzovania 

existujúcich právnych predpisov; vyzýva 

členské štáty, aby vykonávali dostatočné 

pracovné inšpekcie, pokiaľ ide o online 

platformy, a aby v prípade porušenia 

predpisov, najmä pokiaľ ide o podmienky 

práce a zamestnania, ako aj osobitné 

požiadavky týkajúce kvalifikácií, ukladali 

sankcie; vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby venovali osobitnú pozornosť 

nelegálnej práci a falošnej samostatnej 

zárobkovej činnosti v tomto sektore a aby 

začlenili hospodárstvo založené na 

platformách do programu európskej 

platformy na riešenie problému 

nedeklarovanej práce; vyzýva členské 

štáty, aby na inšpekcie vyčlenili 

dostatočné prostriedky; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Thomas Händel 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Správa A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo 

2017/2003(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  38c. zdôrazňuje, že práca v 

hospodárstve založenom na platformách 

by nemala viesť k neustálej dostupnosti, 

narušeniu tradičnej organizácie 

pracovného času ani k sociálnej izolácii, 

ktorá môže spôsobiť psychosociálne 

ťažkosti, ako je vyhorenie alebo depresia; 

obhajuje preto úplné dodržiavanie 

stanovených časov na odpočinok a 

zdôrazňuje potrebu rešpektovať 

organizáciu pracovného času, aby sa 

zachovali hranice pracovného času, ako 

sú vymedzené v pracovnom práve 

jednotlivých členských štátov; zdôrazňuje, 

že je potrebné posúdiť účinky digitalizácie 

na ochranu zdravia a bezpečnosti pri 

práci a náležite prispôsobiť existujúci 

rámec v oblasti ochrany zdravia a 

bezpečnosti; odporúča, aby členské štáty 

ustanovili „právo na odhlásenie“ pre 

prácu mimo dohodnutého pracovného 

času, ktoré by bolo opatrením na 

zabezpečenie rovnováhy medzi pracovným 

a súkromným životom; zdôrazňuje, že toto 

právo nesmie mať žiaden negatívny vplyv 

na hodnotenie pracovníkov platforiem; 

Or. en 

 

 


