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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.6.2017 A8-0195/1 

Tarkistus  1 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma 

2017/2003(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

37 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  37 a. kehottaa komissiota selvittämään, 

missä määrin nykyisiä unionin sääntöjä 

voidaan soveltaa digitaalisiin 

työmarkkinoihin, ja varmistamaan 

asianmukaisen täytäntöönpanon ja 

valvonnan; kehottaa jäsenvaltioita 

arvioimaan yhdessä 

työmarkkinaosapuolten ja asiaan 

liittyvien sidosryhmien kanssa 

proaktiivisesti ja johdonmukaisen 

ennakoinnin perusteella tarvetta 

nykyaikaistaa voimassa olevaa 

lainsäädäntöä sekä 

sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta pysytään 

teknologian kehityksen tasalla ja 

varmistetaan samalla työntekijöiden 

suojelu; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita koordinoimaan 

sosiaaliturvajärjestelmiä etuuksien 

siirrettävyyden ja jaksojen 

yhteenlaskemisen varmistamiseksi 

unionin ja kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti; kannustaa 

työmarkkinaosapuolia ajantasaistamaan 

tarvittaessa työehtosopimuksia, jotta 

nykyiset työsuojelunormit voidaan 

säilyttää myös digitalisoituneessa 

työelämässä; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Tarkistus  2 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma 

2017/2003(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  38 a. panee merkille komission 

tiedonannon ”Yhteistyötaloutta koskeva 

eurooppalainen toimintasuunnitelma”, 

jossa esitetään muun muassa 

suuntaviivoja digitaalisten 

työmarkkinoiden työsuhteiden 

luonnehtimiseksi; panee tässä yhteydessä 

merkille oikeuskäytäntöön perustuvan 

Euroopan unionin tuomioistuimen 

lähestymistavan sen määritellessä unionin 

oikeuden soveltamiseksi ”työntekijän” 

käsitteen käyttäen pohjana tiettyjen 

ehtojen mukaisesti määritettyä 

työsuhdetta niin, että huomioon otetaan 

esimerkiksi alisteisuussuhde, palkka ja 

työn luonne1; kehottaa komissiota 

täsmentämään yhteistyössä kaikkien 

jäsenvaltioiden kanssa, mitä tarkoitetaan 

”työsuhteella”, kun kyse on 

verkkoalustojen välittämästä työstä, ja 

ottamaan siinä yhteydessä huomioon 

työsuhteita koskevan ILO:n suosituksen 

nro 198; 

 _______________ 

1 Ks. asia C-596/12, 17 kohta, ja asia C-

232/09, 39 kohta. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Tarkistus  3 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma 

2017/2003(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  38 b. kehottaa komissiota julkistamaan 

ohjeet siitä, miten unionin lainsäädäntöä 

sovelletaan erityyppisiin alustatalouden 

liiketoimintamalleihin, jotta voidaan 

tarvittaessa korjata sääntelyn puutteet 

työllisyyden ja sosiaaliturvan alalla; 

katsoo, että alustatalouden suuri 

avoimuuspotentiaali mahdollistaa hyvän 

jäljitettävyyden nykyisen lainsäädännön 

täytäntöönpanoa koskevan tavoitteen 

mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita 

kohdistamaan verkkoalustoihin riittävästi 

työsuojelutarkastuksia ja määräämään 

seuraamuksia, jos sääntöjä on rikottu 

erityisesti työehtojen ja -olojen osalta, 

sekä asettamaan erityisiä 

pätevyysvaatimuksia; kehottaa komissiota 

ja jäsenvaltioita kiinnittämään tällä alalla 

erityistä huomiota pimeään työhön ja 

näennäisesti itsenäiseen 

ammatinharjoittamiseen sekä lisäämään 

alustatalouden pimeän työn vastaisen EU-

foorumin toimintasuunnitelmaan; 

kehottaa jäsenvaltioita myöntämään 

riittävät resurssit tarkastuksia varten; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Tarkistus  4 

Thomas Händel 

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta 

 

Mietintö A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma 

2017/2003(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

38 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  38 c. korostaa, että alustataloudessa 

tehty työ ei saisi johtaa jatkuvaan 

saatavilla oloon, perinteisten 

työaikajärjestelyjen katoamiseen tai 

sosiaaliseen eristäytymiseen, jotka voivat 

aiheuttaa psykososiaalisia sairauksia 

kuten työuupumusta tai masennusta; 

kannattaa siksi määrättyjen lepoaikojen 

täydellistä noudattamista ja korostaa 

tarvetta noudattaa työaikajärjestelyjä, 

jotta voidaan ylläpitää työaikaa koskevia 

rajoja yksittäisten jäsenvaltioiden 

työlainsäädännön mukaisesti; korostaa, 

että on arvioitava digitalisaation 

vaikutuksia työterveyteen ja 

-turvallisuuteen ja mukautettava 

vastaavasti nykyistä terveys- ja 

turvallisuuskehystä; suosittelee, että 

jäsenvaltiot ottavat käyttöön 

työntekijöiden ”oikeuden kirjautua ulos” 

sovitun työajan ulkopuolella, jotta 

varmistetaan työelämän ja yksityiselämän 

välinen tasapaino; tähdentää, että tähän 

oikeuteen turvautumisella ei saa olla 

minkäänlaisia kielteisiä vaikutuksia 

alustataloudessa työskentelevien 

työntekijöiden luokituksiin; 

Or. en 
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