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7.6.2017 A8-0195/1 

Τροπολογία  1 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία 

2017/2003(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 37 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  37α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, 

σε ποιο βαθμό οι υφιστάμενες 

κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης 

ισχύουν για την ψηφιακή αγορά εργασίας, 

και να εξασφαλίσει την κατάλληλη 

εφαρμογή και επιβολή τους· καλεί τα 

κράτη μέλη να αξιολογήσουν, σε 

συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους 

και άλλους συμφεροντούχους, 

προδραστικά και με αντίληψη πρόληψης, 

την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της 

υφιστάμενης νομοθεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας, προκειμένου να 

παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την 

προστασία των εργαζομένων· ζητεί από 

την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

συντονίσουν τα συστήματα κοινωνικής 

προστασίας τους προκειμένου να 

εξασφαλίσουν τη μεταφερσιμότητα των 

παροχών και την προσθετικότητα των 

περιόδων εργασίας σύμφωνα με την 

ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία· 

παροτρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να 

επικαιροποιούν τις συλλογικές συμβάσεις 

όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου τα 

υφιστάμενα πρότυπα κοινωνικής 

προστασίας να μπορούν να διατηρηθούν 

και στον κόσμο της ψηφιακής εργασίας· 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Τροπολογία  2 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία 

2017/2003 (ΙΝΙ) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38α. λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση 

της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή ατζέντα για 

τη συνεργατική οικονομία», η οποία 

προβλέπει, μεταξύ άλλων, δείκτες για τις 

σχέσεις απασχόλησης στην ψηφιακή 

αγορά εργασίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο 

αυτό, την προσέγγιση βάσει νομολογίας 

που ακολουθεί το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει 

ορίσει την έννοια του «εργαζομένου», για 

τους σκοπούς της εφαρμογής της 

ενωσιακής νομοθεσίας, βάσει μιας 

σχέσης απασχόλησης χαρακτηριζόμενης 

από ορισμένα κριτήρια όπως η εξάρτηση, 

η αμοιβή, και η φύση της εργασίας· καλεί 

την Επιτροπή να συνεργαστεί με όλα τα 

κράτη μέλη προκειμένου να 

αποσαφηνίσει τι συνιστά «σχέση 

εργασίας» στο πλαίσιο της εργασίας που 

προσφέρεται μέσω πλατφορμών, 

λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση 198 της 

ΔΟΕ σχετικά με τον καθορισμό της 

σχέσης εργασίας· 

 _______________ 

Βλ. υπόθεση C-596/12, σκέψη 17, και 

υπόθεση C-232/09, σκέψη 39. 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Τροπολογία  3 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία 

2017/2003(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38β. καλεί την Επιτροπή να 

δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με το πώς εφαρμόζεται το 

ενωσιακό δίκαιο στους διάφορους τύπους 

επιχειρηματικών μοντέλων πλατφορμών 

προκειμένου να καλυφθούν, όπου 

απαιτείται, τα ρυθμιστικά κενά στον 

τομέα της απασχόλησης και της 

κοινωνικής ασφάλισης· πιστεύει ότι το 

δυναμικό υψηλής διαφάνειας της 

οικονομίας πλατφορμών επιτρέπει καλή 

ιχνηλασιμότητα, σύμφωνα με τον στόχο 

για επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας· 

καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν 

επαρκείς επιθεωρήσεις εργασίας σε σχέση 

με τις διαδικτυακές πλατφόρμες και να 

επιβάλλουν κυρώσεις όταν γίνονται 

παραβάσεις των κανόνων, ιδίως όσον 

αφορά τις εργασιακές συνθήκες και τους 

όρους απασχόλησης και ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με τα προσόντα· 

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα 

της αδήλωτης και της πλασματικής 

εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα, και 

να περιλάβουν την οικονομία των 

πλατφορμών στην ημερήσια διάταξη της 

Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την 

αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας· 

καλεί τα κράτη μέλη να διαθέτουν 

επαρκείς πόρους για επιθεωρήσεις· 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Τροπολογία  4 

Thomas Händel 

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Έκθεση A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία 

2017/2003(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 38 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  38γ. υπογραμμίζει ότι έργο της 

οικονομίας των πλατφορμών δεν θα 

πρέπει να είναι η εξασφάλιση διαρκούς 

διαθεσιμότητας, η διάβρωση των 

παραδοσιακών ωραρίων, ή η κοινωνική 

απομόνωση που μπορεί να προκαλεί 

ψυχοκοινωνικές καταστάσεις όπως η 

σωματική και πνευματική εξάντληση ή η 

κατάθλιψη· τάσσεται, συνεπώς, υπέρ της 

πλήρους συμμόρφωσης προς τους 

καθορισμένους χρόνους ανάπαυσης, και 

τονίζει την ανάγκη τήρησης των ωραρίων 

εργασίας, προκειμένου να διατηρούνται 

τα όρια του χρόνου εργασίας όπως 

ορίζονται από το εργατικό δίκαιο των 

επιμέρους κρατών μελών· υπογραμμίζει 

ότι χρειάζεται να αξιολογηθούν οι 

επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην υγεία 

και την ασφάλεια στην εργασία καθώς 

και, όπου είναι αναγκαίο, να 

επικαιροποιηθεί αντίστοιχα το 

υφιστάμενο πλαίσιο ασφάλειας· συνιστά 

να καθιερώσουν τα κράτη μέλη 

«δικαίωμα αποσύνδεσης» όσον αφορά 

την εργασία εκτός του συμφωνημένου 

ωραρίου, ως μέτρο για την εξασφάλιση 

σωστής ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· 

τονίζει ότι η διεκδίκηση τέτοιου 

δικαιώματος δεν θα πρέπει να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην αξιολόγηση των 
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εργαζομένων στις πλατφόρμες· 
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