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7.6.2017 A8-0195/1 

Ändringsförslag  1 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europeisk agenda för delningsekonomin 

2017/2003(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 37a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  37a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka i vad mån de 

befintliga unionsbestämmelserna är 

tillämpliga på den digitala 

arbetsmarknaden och säkerställa att de 

genomförs och verkställs på lämpligt sätt. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att, i samarbete med arbetsmarknadens 

parter och andra berörda aktörer, på ett 

proaktivt och förutseende sätt bedöma 

behovet av att modernisera befintlig 

lagstiftning, däribland 

socialförsäkringssystemen, för att hålla 

jämna steg med den tekniska utvecklingen 

och samtidigt säkerställa skyddet för 

arbetstagare. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

samordna sina socialförsäkringssystem 

för att säkerställa att förmåner och 

sammanläggning av perioder kan 

överföras till ett annat land i enlighet med 

EU:s lagstiftning och nationell 

lagstiftning. Parlamentet uppmuntrar 

arbetsmarknadens parter att vid behov 

uppdatera kollektivavtal så att nuvarande 

skyddsnormer kan upprätthållas även i 

det digitala arbetslivet. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/2 

Ändringsförslag  2 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europeisk agenda för delningsekonomin 

2017/2003(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38a. Europaparlamentet noterar 

kommissionens meddelande ”En 

europeisk agenda för delningsekonomin”, 

som bland annat innehåller riktlinjer för 

att karakterisera 

anställningsförhållanden på den digitala 

arbetsmarknaden. Parlamentet noterar i 

detta hänseende att Europeiska unionens 

domstol i sin rättspraxis, för 

tillämpningen av EU:s regelverk, har 

definierat begreppet ”arbetstagare” på 

basis av ett anställningsförhållande som 

kännetecknas av vissa kriterier, såsom 

underordning, förekomsten av lön och typ 

av arbete1. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att samarbeta med 

samtliga medlemsstater för att klargöra 

vad ett ”anställningsförhållande” är i 

fråga om arbete som förmedlas genom 

onlineplattformar, med beaktande av 

ILO:s rekommendation nr 198 om 

fastställandet av ett 

anställningsförhållande. 

 _______________ 

1 Se mål C-596/12, punkt 17, och 

mål C-232/09, punkt 39. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/3 

Ändringsförslag  3 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europeisk agenda för delningsekonomin 

2017/2003(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att offentliggöra riktlinjer 

om hur unionsrätten tillämpas på de olika 

typerna av plattformsaffärsmodeller, för 

att där det behövs täppa till luckor i 

lagstiftningen på området sysselsättning 

och social trygghet. Parlamentet anser att 

plattformsekonomins stora 

öppenhetspotential möjliggör en god 

spårbarhet, i linje med målet att verkställa 

befintlig lagstiftning. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att utföra 

tillräckligt med arbetsinspektioner när det 

gäller onlineplattformar och att införa 

sanktioner i de fall då regler har 

överträtts, särskilt i fråga om arbets- och 

anställningsvillkor och särskilda krav 

avseende kvalifikationer. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att ägna särskild 

uppmärksamhet åt odeklarerat arbete och 

falskt egenföretagande i denna sektor och 

att sätta plattformsekonomin på agendan 

för det europeiska forumet för att 

förbättra samarbetet när det gäller att 

bekämpa odeklarerat arbete. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att avsätta 

tillräckliga resurser för 

arbetsinspektioner. 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0195/4 

Ändringsförslag  4 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Europeisk agenda för delningsekonomin 

2017/2003(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  38c. Europaparlamentet understryker 

att arbete i plattformsekonomin inte bör 

leda till ständig tillgänglighet, urholkning 

av traditionella arbetstidsarrangemang 

eller social isolering, vilka kan orsaka 

psykosociala problem såsom utbrändhet 

eller depression. Parlamentet förespråkar 

därför att de föreskrivna vilotiderna följs 

till fullo och betonar behovet av att 

respektera arbetstidsarrangemangen för 

att bibehålla arbetstidens gränser såsom 

dessa fastställs i arbetsrätten i de enskilda 

medlemsstaterna. Parlamentet 

understryker att digitaliseringens 

inverkan på hälsa och säkerhet på 

arbetsplatsen måste utvärderas och att 

bestämmelserna i det befintliga ramverket 

för hälsa och säkerhet vid behov måste 

anpassas i enlighet därmed. Parlamentet 

rekommenderar att medlemsstaterna inför 

en ”rätt att logga ut” för arbete utanför de 

överenskomna arbetstiderna, som en 

åtgärd för att säkerställa en god balans 

mellan yrkesliv och privatliv. Parlamentet 

betonar att åberopandet av en sådan rätt 

inte får ha några negativa konsekvenser 

för hur plattformsarbetstagare betygsätts. 

Or. en 
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