Eveniment Online – 13 octombrie 2022,
orele 17.00–19.00 (CEET)

Platformele online :
aspecte legate de muncă și
lucrători în Spania, Portugalia,
România și Germania
Ce putem învăța unii de la alții?

INVITAȚIE
În ultimul deceniu, economia platformelor a cunoscut un
avans rapid în România, Spania, Portugalia și Germania. Cu
toate astea, doar în Spania și Portugalia a fost adoptată o legislație care reglementează muncă pe platforme. În Spania,
așa numita Lege a livratorului, adoptată în 2021 recunoaște
livratorilor statutul de angajați cu toate drepturile care decurg de aici. În Portugalia, legea supranumită legea Uber introduce prezumția de angajare prin definirea platformelor
online și reglementarea statutului ocupațional al lucrătorilor
prin platformă. Mai mult decât atât, lucrătorii prin platformă
sunt obligați să fie înscriși într-un registru național pentru a
putea furniza servicii.
Spre deosebire de Spania și Portugalia, în România, dar și în
Germania munca prin platformă nu este supusă unor astfel
de reglementări. În spațiul public românesc, economia platformelor este discutată ca un fenomen nou și pozitiv, care
crește flexibilitatea și autonomia spre deosebire de formele
de angajare standard. Drept urmare, importanța protecției
sociale, a negocierilor colective și a condițiilor de muncă ale
lucrătorilor prin platformă este neglijată.
În Germania, în pofida numeroaselor inițiative la firul ierbii
care vizează drepturile lucrătorilor prin platformă, dezbaterea publică s-a focalizat mai mult pe protecția datelor la locul
de muncă. Diverse partide și sindicate au solicitat o lege de
protecție a datelor lucrătorilor prin platformă, suplimentar
față de reglementările prevăzute prin Regulament General
privind Protecția Datelor.
Evenimentul organizat de FES prin birourile FES Future of
Work, FES Spania & Portugalia și FES România își propune
să discute toate aceste aspect legate de muncă prin platformă în România, Spania, Portugalia și Germania.

AGENDA
Prezentator: Jean-Paul Judson, fundatorul NOWMORE
17:00   CUVÂNT DE DESCHIDERE
Oliver Philipp, FES Future of Work
17:05 PARTEA I: CARACTERISTICILE MUNCII PRIN
PLATFORMĂ? CARE E STAREA DE FAPT?
DISCUȚIE CU EXPERȚII NAȚIONALI
›
›
›
›

Spania: Rubén Ranz, UGT Spania
Portugalia: Nuno Boavida, Universitatea NOVA Lisabona
România: Delia Badoi, Academia Română
Germania: Tatiana López Ayala, WZB Berlin/ Fairwork

17:50 PAUZĂ
18:10 PARTEA II: CARE SUNT PRINCIPALELE PROVOCĂRI
ȘI CUM LE PUTEM ABORDA? CARE ESTE ROLUL
SINDICATELOR ÎN PROTECȚIA DREPTURILOR
LUCRĂTORILOR PRIN PLATFORMĂ?
DISCUȚIE CU REPREZENTANȚII PARTIDELOR POLITICE
ȘI AI SINDICATELOR
› S pania: Jose Domingo Roselló, Cabinetul Prim-
Ministrului Spaniei
› Portugalia: Marcel Borges, Riders in Fight
› România: Petru Sorin Dandea, Confederația Națională
a Sindicatelor Cartel Alfa
›G
 ermania: Antonió Fernandes Coelho, Livrator și
activist
18:55 CONCLUZII FINALE
Notă: Acest eveniment este o conferință online. Veți primi un link zoom de
acces la eveniment în scurt timp dupa înregistrare.

INREGISTREAZA-TE AICI

Evenimentul va avea loc în limbile română, germană, engleză,
portugheză și spaniolă, cu traducere simultană.
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