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NÁVRHY 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že sdělení Komise ze dne 6. června 2016 „Evropská agenda pro 

ekonomiku sdílení“ (COM(2016)0356) zdůrazňuje rostoucí význam platformové 

ekonomiky a její dopad na hospodářskou politiku a politiku zaměstnanosti, včetně růstu 

a pracovních míst, a uvádí politická doporučení pro členské státy; vzhledem k tomu, že 

toto sdělení poskytuje pokyny ohledně použitelných právních předpisů Unie s cílem 

napomoci pracovníkům, podnikům, členským státům a společnosti získat z platformové 

ekonomiky významný prospěch; 

B. vzhledem k tomu, že cílem vnitřního trhu EU je rovněž podpora sociální spravedlnosti 

a ochrany podle článku 3 SEU a článku 9 SFEU; 

C. vzhledem k tomu, že míra samostatně výdělečné činnosti (2006:  3,7 %, 2016:  5,6 %) 

a podíl pracujících s druhým zaměstnáním (2002:  3,6 %, 2016:  4,2 %) v Evropské unii 

stoupají; vzhledem k tomu, že údajů o zaměstnanosti v platformové ekonomice je 

nedostatek; vzhledem k tomu, že se Komise a členské státy musí více zabývat sociálním 

rozměrem platformové ekonomiky tím, že vypracují hloubkové analýzy a poskytnou údaje 

o nových formách zaměstnání, budou monitorovat proměnlivé regulační prostředí 

a podporovat výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy s cílem reagovat na 

sociální výzvy související s touto novou ekonomikou; 

D. vzhledem k tomu, že servery a hlavní sídla podniků řady platforem se nacházejí mimo 

Evropskou unii, a nespadají tudíž do oblasti působnosti evropských právních předpisů; 

E. vzhledem k tomu, že význam zajištění dostatečných kapacit k tomu, aby byla na 

vnitrostátní úrovni poskytnuta přiměřená sociální ochrana všem osobám, nehledě na 

formu jejich zaměstnání, včetně konvenčních či nekonvenčních pracovněprávních vztahů 

nebo samostatně výdělečné činnosti, je zdůrazněn ve zprávě Parlamentu o evropském 

pilíři sociálních práv ze dne 20. prosince 20161; 

F. vzhledem k tomu, že sdělení Komise je výchozím bodem pro vyvážený rozvoj 

platformové ekonomiky s ohledem na její rychlý rozvoj a na související regulační 

nedostatky a nejistoty, které je stále třeba řešit, jako jsou například nejisté formy práce 

v platformové ekonomice;  

G. vzhledem k tomu, že tyto formy práce lze v ekonomice sdílení odlišit – v případě 

fyzických služeb jako práci na vyžádání a v případě virtuálních služeb jako crowdwork, 

který je přenášen pouze prostřednictvím internetu; 

H. vzhledem k tomu, že ekonomika sdílení zahrnuje tak rozdílné modely, jako jsou mimo 

jiné skupinové financování, výměna zboží, timebanking, skupiny pokrývající vlastní 

spotřebu a sdílené využívání zboží, a proto se ne vždy rozvíjí v digitálním prostředí, ale 

také v blízkém okolí, a to často na neziskovém základě; vzhledem k tomu, že probíhá 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0010. 
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nejen na globální úrovni, ale také v místním měřítku, a neomezuje se pouze na 

hospodářský prostor, ale vyzdvihuje také společenská a environmentální hlediska 

a hlediska dostupnosti; 

I. vzhledem k tomu, že platformová ekonomika nabízí příležitosti pro růst a pracovní místa, 

mimo jiné tím, že poskytuje snazší přístup osobám, které jsou, kromě dalších faktorů, 

vzdálené od trhu práce nebo hledají nové formy zaměstnání s pružnou pracovní dobou; 

vzhledem k tomu, že může poskytovat inovativní nové služby; vzhledem k tomu, že by 

měla zajistit dobré pracovní podmínky, sociální zabezpečení a sladění práce (na vyžádání) 

se soukromým životem; 

J. vzhledem k tomu, že pro účast v platformové ekonomice je nezbytný přístup 

k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení a že nedostatečný širokopásmý přístup 

potenciálně vylučuje části společnosti, jako jsou lidé žijící ve znevýhodněných oblastech, 

ve venkovských oblastech a nejvzdálenějších regionech, kteří nemohou těžit z nových 

příležitostí; 

K. vzhledem k tomu, že jednotlivci a poskytovatelé služeb využívající platformy by měli být 

lépe informováni o právních požadavcích, jež by měli plnit, zvláště s ohledem na práva 

a povinnosti související s jejich zaměstnaneckým postavením; 

L. vzhledem k tomu, že neexistují oficiální statistiky o objemu zaměstnání v rámci 

platformové ekonomiky 

 Úvod 

1. zdůrazňuje, že by Unie měla podporovat rozvoj platformové ekonomiky pomocí vyjasnění 

platných právních předpisů a usměrňovat jej sociálně spravedlivým, vyváženým 

a udržitelným způsobem; doporučuje, aby ochrana pracovníků v nových formách 

zaměstnání, jako je platformová ekonomika, byla začleněna také do všech dalších 

politických oblasti mimo oblast zaměstnanosti a sociální věcí; 

2. bere na vědomí různorodé celostátní a místní regulační iniciativy související 

s platformovou ekonomikou1; poukazuje v této souvislosti na to, že růst platformové 

ekonomiky a politické reakce na něj odkrývají příležitosti a výzvy související s rozvojem 

smluvních forem práce a činností, které snadno nezapadají do tradičních kategorií 

podřízené a samostatné práce; 

3. konstatuje, že neexistuje společně dohodnutá definice digitální ekonomiky založené na 

internetových platformách („platformová ekonomika“, „ekonomika sdílení“ apod.); 

poukazuje na to, že termín „platformová ekonomika“ se zdá být nejobjektivnějším 

popisem, a vyzývá Komisi, aby zajistila používání jednotné terminologie; 

4. zdůrazňuje, že je třeba jasně odlišovat „komerční“ a „nekomerční“ platformy s cílem 

zajistit rovné podmínky, a také jasně rozlišovat mezi neprofesionální činností sdílenou se 

všemi účastníky, při níž se sdílejí nanejvýš výdaje a zboží, a poskytovateli služeb, kteří 

vykonávají svou odbornou způsobilost; vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu vybídla 

                                                 
1 Viz: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound), Evropská observatoř 

pracovního života (EurWork):  
 „Digitalizace a pracovní život: poučení z případů Uber po celé Evropě“, 2016 
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členské státy k rozvíjení odvětvových definic a prahových hodnot, ve spolupráci se 

zúčastněnými stranami; zdůrazňuje, že je důležité uznávat výdělečné pracovní aktivity 

v rámci platformové ekonomiky jako „práci“ bez ohledu na terminologii („vystoupení“, 

„úkoly“, „odvoz“ atd.);  

5. vyzývá Komisi, aby prověřila, do jaké míry se stávající předpisy Unie mohou uplatňovat 

na digitální trh práce, a zajistila jejich náležité provádění a prosazování; vyzývá členské 

státy, aby ve spolupráci se sociálními partnery a dalšími zúčastněnými stranami 

proaktivně a na základě principu předvídání posuzovaly potřebu modernizace stávajících 

právních předpisů, včetně systémů sociálního zabezpečení, tak aby při zajišťování ochrany 

pracovníků držely krok s technologickým vývojem; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

koordinovaly systémy sociálního zabezpečení s cílem zajistit exportovatelnost dávek 

a sčítání dob pojištění v souladu s právními předpisy Unie i členských států; vybízí 

sociální partnery k případné aktualizaci kolektivních smluv, aby existující standardy 

ochrany mohly být uplatňovány také ve světě digitální práce; 

6. vyzývá Komisi a členské státy, aby zaručily, že online platformová ekonomika, která se 

bude v Unii rozvíjet, bude sociálně a environmentálně udržitelná, bude dodržovat 

pracovní práva a že tyto platformy prokáží, že splňují minimální záruky kvality; 

7. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se sociálními partnery navrhla přiměřené způsoby 

monitorování a kontroly, pokud jde o platformovou ekonomiku; 

8. zdůrazňuje, že ekonomika sdílení se dosud rozvíjela hlavně v městských oblastech; 

vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření pro boj proti digitální propasti a aby 

zaručily přístup pro všechny bez jakékoli diskriminace; zdůrazňuje v této souvislosti 

význam zavádění širokopásmového připojení ve venkovských oblastech tak, aby 

z potenciálu platformové ekonomiky mohly těžit všechny regiony a všichni lidé, zejména 

z hlediska zaměstnanosti; vyzývá členské státy, aby posílily finanční a lidské zdroje 

s cílem umožnit znevýhodněným osobám osvojení základních digitálních dovednosti; 

 Pracovní poměr 

9. konstatuje, že všichni pracovníci v rámci platformové ekonomiky jsou podle převládající 

situace buď zaměstnanci, nebo osoby samostatně výdělečně činné; zdůrazňuje, že členské 

státy musí všechny formy práce v platformové ekonomice odpovídajícím způsobem 

klasifikovat; zdůrazňuje, že toto vyjasnění je zapotřebí také s cílem předcházet nepravé 

samostatně výdělečné činnosti a zajistit ochranu sociálních a pracovních práv všech 

pracovníků v platformové ekonomice, bez ohledu na jejich oficiální status jako 

zaměstnanců nebo osob samostatně výdělečně činných; 

10. bere na vědomí sdělení Komise „Evropský program pro ekonomiku sdílení“, které mimo 

jiné poskytuje pokyny pro charakteristiku pracovněprávních vztahů na digitálním trhu 

práce; připomíná v této souvislosti přístup Evropského soudního dvora v rámci judikatury, 

který definoval pojem „pracovník“ pro účely uplatňování právních předpisů EU na 

základě pracovního vztahu, který se vyznačuje určitými kritérii, jako je podřízenost, 

odměna a povaha práce1; vyzývá Komisi, aby spolupracovala se všemi členskými státy 

s cílem vyjasnit, co vytváří „pracovněprávní vztah“ v souvislosti s prací 

                                                 
1 Viz: Evropský soudní dvůr C 596/12, odstavec 17 a Evropský soudní dvůr C 232/09, odstavec 39. 
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zprostředkovávanou on-line platformami, a aby zároveň zohlednila doporučení MOP č. 

198 týkající se stanovení pracovněprávního vztahu; 

11. zdůrazňuje, že všichni pracovníci musí požívat přiměřené ochrany a bezpečnosti, pokud 

jde o pracovní podmínky, mzdy, sociální ochranu, zdraví a bezpečnost, a že za všech 

okolností musí být zaručena kvalita jejich zaměstnání bez ohledu na to, zda vykonávají 

práci prostřednictvím platformy či nikoliv; 

12. opětovně vyzývá k evropskému pilíři sociálních práv s cílem zajistit důstojné pracovní 

podmínky pro všechny, včetně pracovníků platforem; zdůrazňuje, že do tohoto úkolu je 

třeba zapojit sociální partnery a další zúčastněné strany; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, 

aby všichni pracovníci na platformách požívali stejných sociálních a zaměstnaneckých 

práv, stejné zdravotní a bezpečnostní ochrany a stejného přístupu k celoživotnímu učení 

jako pracovníci v tradiční ekonomice, v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

a praxí, spolu s podporou inovací, prosazováním udržitelného růstu podporujícího 

začlenění a zajištěním rovných podmínek pro podniky; 

13. konstatuje, že je třeba zajistit, aby osoby samostatně výdělečně činné a pracovníci, kteří 

vykonávají činnost pro podniky-platformy, dostávali řádnou odměnu za vykonanou práci 

a měli zaručené jisté lhůty plateb; 

14. zdůrazňuje význam teleworkingu a smartworkingu v rámci ekonomiky sdílení 

a doporučuje v tomto ohledu, aby byly tyto formy práce postaveny na roveň tradičním 

formám; 

 Kolektivní vyjednávání a právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže 

15. zdůrazňuje, že svoboda sdružování a kolektivní akce, včetně kolektivního vyjednávání, 

jsou základními právy, která se musí uplatňovat na všechny pracovníky, ať již na 

zaměstnance nebo na osoby samostatně výdělečně činné; poukazuje na to, že osoby 

samostatně výdělečně činné, které jsou právně považovány za společnost s jediným 

společníkem, by měly mít právo se svobodně sdružovat, aniž by to bylo považováno za 

vytváření kartelu; vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby posoudily 

evropské a vnitrostátní předpisy v oblasti hospodářské soutěže a v případě potřeby 

provedly úpravy; vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy a sociální partnery při 

zlepšování pokrytí kolektivního vyjednáván v souladu s vnitrostátními právními předpisy 

a praxí a při posilování postavení pracovníků v platformové ekonomice; 

 Rovné podmínky 

16. zdůrazňuje, že potenciální výhody efektivnosti on-line platforem oproti tradiční 

ekonomice by měly vycházet ze spravedlivé soutěže, nikoli ze mzdového dumpingu;  

zdůrazňuje, že s cílem zajistit rovné podmínky mezi platformovou ekonomikou 

a tradičními podniky, zvláště malými a středními podniky, musí platformová ekonomika 

stejně jako jakákoli jiná odvádět daně a sociální příspěvky a být v souladu se 

zaměstnaneckými a sociálními právními předpisy; zdůrazňuje, že je v případě potřeby 

nutné odpovídajícím způsobem upravit související politiky;  

17. vyzývá Komisi, aby zveřejnila pokyny pro uplatňování práva Unie na různé typy 

platformových obchodních modelů, aby bylo v případě nutnosti možné vyplnit mezery 
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v právních předpisech týkajících se zaměstnanosti a sociálního zabezpečení; je 

přesvědčen, že velký potenciál platformové ekonomiky z hlediska transparentnosti 

umožňuje v souladu s cílem vymáhání stávajících právních předpisů dobrou 

sledovatelnost; vyzývá členské státy, aby v souvislosti s on-line platformami prováděly 

dostatečné inspekce práce, aby ukládaly sankce za porušování pravidel, zejména pokud 

jde o pracovní podmínky a podmínky zaměstnání, a vydávaly specifické požadavky na 

kvalifikace; vyzývá Komisi a členské státy, aby věnovaly zvláštní pozornost nehlášené 

práci a falešné samostatné výdělečné činnosti v tomto odvětví a začlenily platformovou 

ekonomiku do programu evropské platformy pro boj proti nehlášené práci; vyzývá členské 

státy, aby na inspekce poskytovaly dostatečné zdroje; 

18. připomíná, že všichni provozovatelé platforem musí svou činnost vykonávat v přísném 

souladu s právními předpisy Unie a členských států; vyzývá k vypracování 

antidumpingových opatření, kterými se mezi platformami usazenými v členských státech 

a platformami usazenými ve třetích zemích zajistí spravedlivá hospodářská soutěž; 

zdůrazňuje, že jsou zapotřebí účinné předpisy k řešení problému vyhýbání se daňovým 

povinnostem, jehož se dopouštějí on-line platformy usazené ve třetích zemích 

a poskytující služby či prodávající zboží do Unie; 

19. poukazuje na nutnost zabývat se více sociálním rozměrem platformové ekonomiky; 

vyzývá tudíž Komisi a členské státy, aby v souladu s právem Unie o ochraně údajů a ve 

spolupráci se sociálními partnery získaly spolehlivější a komplexnější informace 

o pracovních pozicích a profilech zaměstnanců, pracovních podmínkách a podmínkách 

zaměstnání, včetně údajů o mzdách, dovednostech, kvalifikacích a činnostech 

v platformové ekonomice; domnívá se, že by bylo užitečné, kdyby tyto údaje vycházely 

z rozhovorů s pracovníky platforem a z informací shromážděných samotnými 

platformami; vyzývá k vypracování hloubkové analýzy platformové ekonomiky, která by 

přispěla k případné úpravě stávajících předpisů v oblasti pracovních a sociálních práv; 

vyzdvihuje význam, který má v této souvislosti výměna osvědčených postupů mezi 

jednotlivými členskými státy; 

20. vyzývá členské státy, aby zajistily odpovídající sociální zabezpečení pro pracovníky 

samostatně výdělečně činné, kteří jsou na digitálním trhu práce klíčovými aktéry; vyzývá 

členské státy, aby přizpůsobily stávající systémy sociální ochrany a případně vyvinuly 

nové mechanismy ochrany, které by pracovníkům platforem zajistily náležitou sociální 

ochranu, nediskriminaci a také rovnost žen a mužů a které by odpovídaly zvláštním 

pracovním a kariérním vzorcům, jež vznikly na základě digitalizace, a aby na evropské 

úrovni sdílely osvědčené postupy; 

21. vyzývá Komisi, aby prověřila, do jaké míry je směrnice o agenturním zaměstnávání 

použitelná pro konkrétní on-line platformy; domnívá se, že řada zprostředkovatelských 

on-line platforem se svou strukturou podobá agenturám práce (trojúhelníkový smluvní 

vztah mezi: zaměstnancem agentury práce / pracovníkem platformy; agenturou práce / on-

line platformou; uživatelským podnikem / klientem); 

22. vyzývá vnitrostátní veřejné služby zaměstnanosti a síť EURES, aby lépe komunikovaly 

o příležitostech, které nabízí ekonomika sdílení; 

23. uznává, že platformovou ekonomiku lze využít pro sociální účely; vyzývá Komisi 

a členské státy, aby podporovaly modely sociální ekonomiky v rámci platformové 
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ekonomiky, zejména s ohledem na platformy organizované podle kooperativních modelů, 

a aby si v této souvislosti vyměňovaly osvědčené postupy, neboť sociální podniky se 

v dobách hospodářské krize prokázaly jako odolné; 

 Požadavky na dovednosti 

24. zdůrazňuje, že k tomu, abychom udrželi krok s digitalizací, jež v současné době probíhá 

ve všech oblastech lidského života, jsou naprosto klíčové digitální dovednosti; vyzývá 

členské státy, aby digitálnímu trhu práce přizpůsobily systémy vzdělávání a odborné 

přípravy, propojily svět školy se světem práce a podporovaly podnikání; poukazuje na to, 

že vzhledem k tomu, jak se pracovní a dovednostní profily stávají stále komplexnější, jsou 

na odbornou přípravu i na další vzdělávání a celoživotní učení kladeny nové požadavky – 

zejména pokud jde o dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií 

(ICT) –, jejichž cílem je podpořit digitální gramotnost a řešit stávající genderové 

a generační rozdíly v této souvislosti; 

25. zdůrazňuje význam silnější součinnosti, která by zapojila sociální partnery a různé 

vzdělávací a školicí instituce a která by usilovala o aktualizaci obsahu výuky a studijních 

materiálů a o rozvoj strategií; vybízí členské státy, aby zahrnuly odbornou přípravu 

v oblasti digitálních technologií do školních programů pro žáky již od raného věku; trvá 

na tom, že veřejné investice do odborného vzdělávání a celoživotního učení jsou nezbytné 

k zajištění toho, aby byli pracovníci v EU vybaveni správnými dovednostmi pro digitální 

věk; zdůrazňuje, že vzdělávání a odborná příprava musí být přístupné pro všechny 

pracovníky; je přesvědčen, že jsou zapotřebí nové možnosti financování pro celoživotní 

učení a odbornou přípravu, zejména pro mikropodniky a malé podniky; 

 Informační povinnosti a povinnosti transparentnosti pro provozovatele platforem 

26. vyzývá k zavedení norem, pokud jde o povinnost provozovatelů platforem zajistit 

transparentnost a poskytovat informace, aby bylo možné monitorovat platby daní, 

příspěvky sociálního zabezpečení a postupy týkající se hodnocení práce na platformách 

a aby bylo zaručeno, že veškeré důležité informace budou k dispozici vnitrostátním 

orgánům; vybízí členské státy, aby v zájmu boje proti daňovým únikům a nehlášené práci 

usnadnily pracovníkům platforem plnění oznamovacích povinností, a to prostřednictvím 

jednodušších daňových přiznání, a aby spolupracovaly s on-line platformami při sdělování 

zaznamenaných elektronických transakcí; 

27. bere na vědomí, že do rukou on-line platforem se soustředí údaje vytvářené uživateli, 

a vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily řádné fungování jednotného digitálního trhu 

a zavedly náležitá ochranná opatření na ochranu soukromí uživatelů a pracovníků 

a rovněž na ochranu shromážděných dat; 

28. upozorňuje, že spotřebitelé by měli mít zaručenou vysokou a účinnou míru ochrany bez 

ohledu na to, zda jsou služby poskytovány profesionály nebo neprofesionály („peers“); 

zdůrazňuje, že spotřebitele je důležité chránit zejména v případech přímých („peer-to-

peer“) transakcí a že je zapotřebí hledat řešení, která zvýší bezpečnost; 

29. zdůrazňuje, že hospodářský model platformové ekonomiky je založen na důvěře 

uživatelů, zejména v případě on-line hodnocení; připomíná, že hodnocení pracovníků 

platforem představuje pro uživatele jejich digitální tržní hodnotu; zdůrazňuje proto, že 
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platformy by pro on-line hodnocení měly vyvinout certifikační nástroje, které by zaručily 

transparentnost a spolehlivost informací o kvalitě služeb; vyzývá tudíž Komisi a členské 

státy, aby ve spolupráci se sociálními partnery usnadnily převoditelnost a hromadění 

hodnocení napříč platformami v rovnocenných službách; 

30. upozorňuje na potenciál nekalých praktik, pokud jde o on-line hodnocení, které může mít 

dopad na pracovní podmínky a nároky pracovníků platforem a na jejich možnosti získat 

pracovní místo; je znepokojen tím, že libovolný počet negativních recenzí klientů, které 

nemusí nutně odrážet kvalitu práce a které nelze napadnout, může vést k deaktivaci účtu 

nebo degradaci výsledku vyhledávání ze strany platforem; domnívá se, že při vyvíjení 

každého takového systému hodnocení by platforma měla konzultovat pracovníky a jejich 

zástupce; vyzývá platformy, aby předtím, než v důsledku výsledných hodnocení přijmou 

jakékoli opatření, vyhlašovaly a prováděly pro pracovníky platforem rozhodovací řízení; 

zdůrazňuje, že všichni pracovníci platforem by měli mít právo na odstranění 

neodůvodněných hodnocení; vyzývá Komisi a členské státy, aby ve spolupráci se 

sociálními partnery zajistily, aby on-line platformy mohli hodnotit také pracovníci 

a uživatelé; 

31. vyzývá Komisi a členské státy, aby učinily rozhodné kroky k zákazu diskriminačních 

a neprůhledných algoritmů a softwaru, které jsou vyvíjeny nebo používány on-line 

platformami, jež nejsou v souladu s evropskými a vnitrostátními právními předpisy, a aby 

za tímto účelem zřídily monitorovací struktury; 

32. považuje za nezbytné zaručit prostředky, které veřejné správě členských států umožní 

zavádět na základě veřejného zájmu omezení pro činnost těchto platforem; 

33. vyzývá Komisi, členské státy a sociální partnery, aby pracovníkům platforem poskytovali 

adekvátní informace o pracovních podmínkách, podmínkách zaměstnání, právech 

zaměstnanců a pracovních vztazích jak s platformami, tak s uživateli; domnívá se, že 

platformy by měly v zájmu plnění právních požadavků proaktivně poskytovat uživatelům 

a pracovníkům informace o platném regulačním rámci; 

 Ochrana zdraví a bezpečnost 

34. konstatuje, že platformová ekonomika nabízí nové příležitosti k získání dodatečného 

zdroje příjmů, k zaměstnávání mladých lidí (především těch, kteří hledají příležitostnou 

práci a flexibilní formy zaměstnání, jež jim umožňují kombinovat práci se studiem), 

k lepšímu sladění pracovního a osobního života, ke snížení podzaměstnanosti 

a nezaměstnanosti a ke společné práci; poukazuje však na to, že takový vývoj může 

v některých případech vést rovněž k nestabilním situacím; zdůrazňuje, že na flexibilní 

zaměstnávání se musí vztahovat stávající předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnost 

a zároveň opatření sociální ochrany, aby se předešlo dlouhodobým sociálním a finančním 

dopadům, a musí být vyloučena potenciální rizika, jako je přetížení pracovníků a mzda 

neodpovídající výkonu; upozorňuje proto na nezbytnost flexibility trhu práce na jedné 

straně a na nutnost hospodářské a sociální jistoty pracovníků na straně druhé; zdůrazňuje, 

že snižování nákladů by nemělo znamenat podrývání pracovních podmínek nebo 

zaměstnaneckých standardů; 

35. vyzývá Komisi, aby vypracovala studii o účincích digitalizace na blaho pracovníků a na 

rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a rovněž o jejích společenských 
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a environmentálních důsledcích; zdůrazňuje, že práce v platformové ekonomice by 

neměla vést k trvalé dostupnosti, narušování tradičního uspořádání pracovní doby ani ke 

společenské izolaci, které mohou způsobit psychosociální potíže, jako jsou deprese či 

syndrom vyhoření; zasazuje se proto o důsledné dodržování předepsané doby odpočinku 

a zdůrazňuje, že uspořádání pracovní doby je třeba respektovat, aby se zachovaly hranice 

pracovní doby vymezené pracovním právem jednotlivých členských států; zdůrazňuje, že 

je třeba posoudit účinky digitalizace na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a případně 

náležitě upravit stávající opatření v této oblasti; doporučuje členským státům, aby pro 

práci vykonávanou mimo ujednanou pracovní dobu stanovily „nárok odhlásit se“ jako 

opatření, kterým se zaručí správná rovnováha mezi pracovním a soukromým životem; 

zdůrazňuje, že požadování takového práva nesmí negativně ovlivňovat hodnocení 

pracovníků platforem; 

36. zdůrazňuje, že profesionální poskytovatelé služeb v digitální ekonomice musí splňovat 

stejné požadavky na kvalitu, dovednosti a kvalifikace jako v tradiční ekonomice, aby se 

zabránilo zdravotním a bezpečnostním rizikům; vyzývá příslušné orgány, aby ve 

spolupráci se sociálními partnery vyvinuly odpovídající postupy dohledu a certifikace; 

37. připomíná, že pružnost, proměnlivost a nestálost charakteristické pro tato zaměstnání 

přenášejí tržní rizika na pracovníky, vedou k větší sociální nerovnosti a ve vyšší míře než 

jiná zaměstnání způsobují psychická onemocnění; zdůrazňuje, že v současné době v tomto 

odvětví nevzniká dostatečný počet pracovních míst pro nezaměstnané a nejvíce vyloučené 

skupiny ve společnosti ani pro obyvatele venkovských oblastí, a to kvůli překážkám, 

jakými jsou digitální propast nebo chybějící technologické dovednosti. 
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