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 ET 

ETTEPANEKUD 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et komisjon toonitab oma 6. juuni 2016. aasta teatises „Euroopa 

jagamismajanduse tegevuskava“ (COM(2016)0356) platvormimajanduse kasvavat 

tähtsust ning selle mõju majandus- ja tööhõivepoliitikale, sh majanduskasvule ja 

töökohtadele, ning esitab liikmesriikidele poliitikasoovitused; arvestades, et selles teatises 

esitatakse suunised kohaldatavate ELi õigusaktide kohta, et aidata töötajatel, ettevõtjatel, 

liikmesriikidel ja üldiselt ühiskonnal platvormimajandusest kasu saada; 

B. arvestades, et sotsiaalse õigluse ja kaitse edendamine, mis on ette nähtud Euroopa Liidu 

lepingu artiklis 3 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 9, on samuti ELi siseturu 

eesmärgid; 

C. arvestades, et füüsilisest isikust ettevõtjate (2006: 3,7 %; 2016: 5,6 %) ja kahe töökohaga 

töötajate (2002: 3,6 %; 2016: 4,2 %) osakaal on ELis tõusuteel; arvestades, et 

platvormimajanduse kohta puuduvad tööhõivealased andmed; arvestades, et uut tüüpi 

majandusega seotud sotsiaalsetele probleemidele reageerimiseks peavad komisjon ja 

liikmesriigid tegelema rohkem platvormimajanduse sotsiaalse mõõtmega, tehes analüüse 

ja esitades andmeid uute tööhõivevormide kohta, jälgides muutuvat regulatiivset 

keskkonda ja edendades parimate tavade vahetamist liikmesriikide vahel; 

D. arvestades, et paljude platvormide serverid ja äripeakorterid asuvad väljaspool ELi ning 

jäävad seega Euroopa Liidu õiguse kohaldamisalast välja; 

E. arvestades, et Euroopa Parlamendi 20. detsembri 2016. aasta raportis Euroopa 

sotsiaalõiguste samba kohta1 toonitatakse, kui oluline on tagada piisav võimekus, et 

kindlustada liikmesriikide tasandil piisav sotsiaalkaitse kõigi tööhõivevormide alusel 

töötavatele inimestele, sh nii standardsetes kui ka mittestandardsetes töösuhetes inimestele 

ja füüsilisest isikust ettevõtjatele; 

F. arvestades, et komisjoni teatis on esimene samm platvormimajanduse tasakaalustatud 

arengu poole, võttes arvesse selle kiiret arengutempot ning seotud ja tegelemist vajavaid 

õiguslikke lünki ja ebakindluse allikaid, nagu ebakindlad töövormid platvormimajanduses; 

G. arvestades, et jagamismajanduse töövormid saab jagada füüsilisteks teenusteks, nagu 

nõudetöö, ja virtuaalteenusteks, nagu rahvatöö, mida tehakse ainult interneti vahendusel; 

H. arvestades, et jagamismajandus hõlmab äärmiselt erinevaid mudeleid, nagu muu hulgas 

ühisrahastamine, kaupade vahetamine, ajapangad, omatarbeks tootmise grupid või 

kaupade ühiskasutus, ning see tähendab, et alati ei tegutseta digitaalkeskkonnas, vaid ka 

kogukonnapõhises kontekstis ja sageli kasumi teenimise eesmärgita; arvestades, et alati ei 

tegutseta üleilmsel, vaid hoopis kohalikul tasandil, ning tegevus ei ole üksnes 

majanduslik, vaid paneb rõhku ka sotsiaalsetele, keskkonna- ja juurdepääsuga seotud 

aspektidele; 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0010. 
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I. arvestades, et platvormimajandus pakub võimalusi ka majanduskasvuks ja töökohtade 

loomiseks, muu hulgas näiteks tööturu sellistele inimestele, kes on tööturult eemale jäänud 

või otsivad teistsuguseid, paindlikku graafikut võimaldavaid tööhõive vorme, lihtsamini 

juurdepääsetavaks muutmise kaudu; arvestades, et see on võimeline pakkuma 

uuenduslikke teenuseid; arvestades, et see peaks tagama head töötingimused, 

sotsiaalkindlustuse ning (nõude)töö ja eraelu ühitamise; 

J. arvestades, et platvormimajanduses osalemiseks on tingimata vaja juurdepääsu kiirele 

lairibaühendusele ja lairibaühenduse puudumine võib jätta teatavad ühiskonnarühmad (nt 

vähem soodsate piirkondade, maapiirkondade ja äärepoolseimate piirkondade elanikud) 

uutest võimalustest ilma; 

K. arvestades, et platvorme kasutavaid üksikisikuid ja teenusepakkujaid tuleks paremini 

teavitada neile kehtivatest juriidilistest tingimustest, eelkõige seoses nende tööalasest 

staatusest tingitud õiguste ja kohustustega; 

L. arvestades, et puudub ametlik statistika platvormimajanduse tööhõivemahtude kohta; 

 Sissejuhatus 

1. rõhutab, et liit peaks toetama platvormimajanduse arengut (kohaldatavate õiguslike sätete 

täpsustamise kaudu) ning kujundama seda sotsiaalselt õiglasel, tasakaalustatud ja 

jätkusuutlikul viisil; leiab, et töötajate kaitset uute tööhõivevormide puhul (nagu 

platvormimajanduses) tuleks peavoolustada ka kõikides teistes poliitikavaldkondades 

peale tööhõive ja sotsiaalküsimuste; 

2. võtab teadmiseks mitmesugused platvormimajandust käsitlevad riiklikud ja kohalikud 

regulatiivsed algatused1; juhib sellega seoses tähelepanu asjaolule, et platvormimajanduse 

kasv ja poliitilised reaktsioonid sellele toovad esile võimalused ja probleemid, mis on 

seotud lepingupõhise töö ja sellise tegevuse arenguga, mis ei sobitu kergesti tööandja 

alluvuses ja iseseisvalt tehtava töö tavakategooriatesse; 

3. nendib, et veebiplatvormidel põhineva digitaalmajanduse kohta puudub ühiselt kokku 

lepitud määratlus („platvormimajandus“, „jagamismajandus“, „koostöömajandus“ jne); 

peab mõistet „platvormimajandus“ kõige objektiivsemaks kirjelduseks ja palub komisjonil 

tagada järjepideva sõnavara kasutamine; 

4. rõhutab vajadust eristada selgelt ärilisi ja mitteärilisi platvorme, et tagada võrdsed 

tingimused, ning eristada samuti selgelt mittekutselist omavahelist tegevust, mille puhul 

jagatakse äärmisel juhul kulusid, ning kaupade ja teenuste kutselisena pakkumist; palub, et 

komisjon ergutaks liikmesriike töötama sellega seoses välja sektoripõhised määratlused ja 

lävendid, tehes koostööd asjaomaste sidusrühmadega; rõhutab, et platvormimajanduses on 

tähtis tunnustada tasustatud kutselist tegevust tööna, olenemata kasutatud sõnavarast 

(„tööotsad“, „ülesanded“, „juhutööd“ jne);  

5. kutsub komisjoni üles uurima, mil määral saab liidu kehtivaid eeskirju kohaldada 

digitaalse tööturu suhtes, ning tagama piisava rakendamise ja jõustamise; kutsub 

                                                 
1 Vt: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound), Euroopa Tööelu Seirekeskus (EurWork): 

„Digitalisation and working life: lessons from the Uber cases around Europe“ (Digiteerimine ja tööelu: õppetunnid Euroopa 

Uberi juhtumitest), 2016. 
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liikmesriike koostöös sotsiaalpartnerite ja muude asjaomaste sidusrühmadega üles 

hindama proaktiivselt ja ennetavale loogikale tuginedes vajadust ajakohastada 

olemasolevaid õigusakte, sh sotsiaalkindlustussüsteeme, et pidada sammu tehnoloogia 

arenguga ning tagada samal ajal töötajate kaitse; palub, et komisjon ja liikmesriigid 

kooskõlastaksid sotsiaalkindlustussüsteeme, et tagada hüvitiste ülekantavus ja 

tööperioodide kokkuliitmine vastavalt liidu ja riikide õigusaktidele; ergutab 

sotsiaalpartnereid kollektiivlepinguid vajaduse korral ajakohastama, et kehtivad 

kaitsestandardid oleksid tagatud ka digitaalse töö vallas; 

6. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et liidus välja kujunev veebipõhine 

platvormimajandus oleks sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutlik, austaks tööõigusi 

ning vastaks platvormide kvaliteedi osas miinimumnõuetele; 

7. kutsub komisjoni üles töötama sotsiaalpartnerite abil välja asjakohased vormid 

jagamismajanduse jälgimiseks ja järelevalveks; 

8. rõhutab, et jagamismajandus on seni kiirelt arenenud peamiselt linnapiirkondades; kutsub 

komisjoni ja liikmesriike üles võtma meetmeid, et võidelda digilõhe vastu ja tagada 

kõigile inimestele võrdne juurdepääs; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on võtta 

maapiirkondades kasutusele lairibaühendus, et võimaldada kõikidel piirkondadel ja 

inimestel saada kasu platvormimajanduse võimalustest, eelkõige seoses tööhõivega; 

kutsub liikmesriike üles suurendama rahalisi vahendeid ja inimressursse, et anda 

ebasoodsas olukorras isikutele võimalus omandada põhilised digitaaloskused; 

 Töösuhe 

9. märgib, et kõik platvormimajanduse töötajad on faktide primaarsust arvestades kas 

töövõtjad või füüsilisest isikust ettevõtjad; rõhutab, et liikmesriikides tuleks kogu 

platvormimajanduses tehtav töö vastavalt liigitada; rõhutab, et sellist täpsustamist on vaja 

nii näiliselt füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise vältimiseks kui ka kõikide 

platvormimajanduses töötavate isikute sotsiaal- ja tööõiguste kaitseks olenemata nende 

ametlikust töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja seisundist; 

10. võtab teadmiseks komisjoni teatise „Euroopa jagamismajanduse tegevuskava“, milles 

nähakse muu hulgas ette suunised digitaalse tööturu töösuhete iseloomustamiseks; juhib 

sellega seoses tähelepanu Euroopa Kohtu kohtupraktikas kasutatud käsitusele, mille 

kohaselt määratletakse mõiste „töötaja“ ELi õiguse kohaldamisel töösuhte alusel, mida 

iseloomustavad teatavad kriteeriumid, nt alluvussuhe, tasustamine ja töö iseloom1; kutsub 

komisjoni üles tegema kõikide liikmesriikidega koostööd, et täpsustada, mida kujutab 

endast „töösuhe“ veebiplatvormide vahendatud töö puhul, võttes arvesse Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni (ILO) soovitust nr 198 töösuhete kindlaksmääramise kohta; 

11. rõhutab, et kõigile töötajatele tuleb tagada piisav kaitse ja turvalisus seoses töötingimuste, 

palkade, sotsiaalkaitse, tervishoiu ja ohutusega ning nende tööhõive kvaliteet peab olema 

alati tagatud, hoolimata sellest, kas nad töötavad platvormi kaudu või mitte; 

12. kordab oma nõudmist luua Euroopa sotsiaalõiguste sammas, et tagada kõikidele, sh 

platvormimajanduses töötajatele inimväärsed töötingimused; toonitab vajadust kaasata 

                                                 
1 Vt: Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C 596/12, punkt 17, ning Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C 232/09, punkt 39. 
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sellisesse tegevusse sotsiaalpartnerid ja muud asjaomased sidusrühmad; rõhutab vajadust 

tagada, et kõikidel platvormimajanduse töötajatel on traditsioonilises majanduses 

töötajatega võrdsed sotsiaalsed ja tööalased õigused, samaväärsed tervishoiu ja ohutuse 

alased tagatised ning võrdsed võimalused juurdepääsuks pidevõppele kooskõlas riiklike 

seaduste ja tavadega, kusjuures samal ajal tuleb ergutada innovatsiooni, edendada 

jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu ja tagada ettevõtetele võrdsed tingimused; 

13. juhib tähelepanu vajadusele tagada platvormiettevõtete jaoks töötavatele füüsilisest isikust 

ettevõtjatele ja spetsialistidele kutsetasandile vastav tasustamine ja kindlad maksetähtajad; 

14. rõhutab kaug- ja nutika töö tähtsust jagamismajanduse valdkonnas ja toonitab sellega 

seoses vajadust võrdsustada need töövormid traditsiooniliste vormidega; 

 Kollektiivläbirääkimised ja konkurentsiõigus 

15. toonitab, et ühinemisvabadus ja kollektiivse tegutsemise vabadus, kaasa arvatud 

kollektiivläbirääkimiste pidamise õigus, on põhiõigused, mis peavad kehtima kõigile 

töötajatele, olgu siis tegemist palgatöötajate või füüsilisest isikust ettevõtjatega; juhib 

tähelepanu asjaolule, et füüsilisest isikust ettevõtjatel, keda peetakse juriidilisest küljest 

ühe töötajaga ettevõteteks, peaks olema õigus vabalt ühineda, ilma et nende tegevust 

käsitletaks kartelli moodustamisena; kutsub sellega seoses komisjoni ja liikmesriike üles 

hindama Euroopa ja riikide konkurentsiõigust ja tegema vajaduse korral kohandusi; palub 

komisjonil toetada liikmesriike ja sotsiaalpartnereid, et suurendada kooskõlas siseriiklike 

õigusaktide ja tavadega kollektiivläbirääkimiste ulatust ning võimestada 

platvormimajanduse töötajaid; 

 Võrdsed tingimused 

16. rõhutab, et veebiplatvormide võimalikud tõhususega seotud eelised traditsioonilise 

majanduse ees peaksid tuginema õiglasele konkurentsile, mitte palgadumpingule; rõhutab, 

et võrdsete tingimuste tagamiseks platvormimajanduse ja traditsioonilise ettevõtluse ning 

eriti VKEde jaoks peab platvormimajanduses – nagu igas teises majandusharus – maksma 

makse ja tegema sotsiaalmakseid ning täitma tööhõivet ja sotsiaalküsimusi käsitlevaid 

seadusi; rõhutab vajadust kohandada asjakohastel juhtudel seotud poliitikavaldkondi;  

17. palub komisjonil avaldada suunised selle kohta, kuidas kohaldada liidu õigust 

platvormimajanduse mitmesuguste ärimudelite suhtes, et täita vajaduse korral 

regulatiivsed lüngad tööhõive ja sotsiaalkindlustuse valdkonnas; on seisukohal, et 

platvormimajanduse suur läbipaistvuspotentsiaal võimaldab head jälgitavust, mis on 

kooskõlas olemasolevate õigusaktide jõustamise eesmärgiga; palub liikmesriikidel 

kindlustada piisav tööjärelevalve veebiplatvormide üle ning näha eeskirjade rikkumise 

korral ette sanktsioonid, eelkõige seoses töö- ja tööhõivetingimustega ning 

kvalifikatsiooni puudutavate konkreetsete nõuetega; kutsub seetõttu komisjoni ja 

liikmesriike üles pöörama selles valdkonnas erilist tähelepanu deklareerimata töö ja 

näiliselt füüsilisest isikust ettevõtjana töötamise probleemile ning võtma 

platvormimajanduse küsimuse deklareerimata tööga tegelemise alast koostööd edendava 

Euroopa platvormi tegevuskavasse; palub liikmesriikidel tagada järelevalve jaoks piisavad 

vahendid; 

18. tuletab meelde, et kõik platvormioperaatorid peavad järgima oma tegevuses rangelt ELi ja 
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riiklikke õigusakte; nõuab dumpinguvastaste meetmete võtmist ausa konkurentsi 

tagamiseks liikmesriikides asuvate ja kolmandates riikides asuvate platvormide vahel; 

rõhutab, et vaja on tõhusaid eeskirju, mille abil hoida ära liidus teenuseid osutavate või 

kaupu müüvate kolmandate riikide veebiplatvormide maksustamise vältimine; 

19. rõhutab vajadust tegeleda paremini platvormimajanduse sotsiaalse mõõtmega; palub 

seetõttu, et komisjon ja liikmesriigid koguksid kooskõlas liidu andmekaitsealaste 

õigusaktidega ja koostöös sotsiaalpartneritega usaldusväärsemaid ja terviklikumaid 

andmeid töökohtade ja ametiprofiilide ning töö- ja tööhõivetingimuste kohta, hõlmates 

teavet sissetuleku, oskuste, kvalifikatsiooni ja platvormimajanduses tehtava töö kohta; on 

seisukohal, et sellised andmed võiksid tugineda vestlustel platvormimajanduse töötajatega 

ja platvormide kogutud teabel; nõuab platvormimajanduses tehtava töö põhjalikku 

analüüsi, et kohandada vajaduse korral tööhõivet ja sotsiaalküsimusi käsitlevaid 

olemasolevaid õigusakte; rõhutab, kui tähtis on selles kontekstis parimate tavade 

vahetamine liikmesriikide vahel; 

20. palub liikmesriikidel tagada piisav sotsiaalkindlustus füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes 

on digitaalsel tööturul kõige tähtsamad osalejad; palub liikmesriikidel kohandada 

olemasolevaid sotsiaalkaitse süsteeme ja töötada vajaduse korral välja uusi 

kaitsemehhanisme, tagada platvormimajanduse töötajate piisav kaetus, 

mittediskrimineerimine ja sooline võrdõiguslikkus, kajastades digitehnoloogiale 

üleminekust tingitud konkreetseid töö- ja karjäärimustreid, ning jagada Euroopa tasandil 

parimaid tavasid; 

21. palub komisjonil uurida, millisel määral on renditöö direktiivi võimalik kohaldada 

konkreetsete veebiplatvormide suhtes; peab paljusid vahendusega tegelevaid 

veebiplatvorme struktuuri poolest sarnaseks rendiagentuuridega (pidades silmas 

lepinguliste suhete kolmnurka rendiagentuuri töötaja / platvormimajanduse töötaja, 

rendiagentuuri / veebiplatvormi ja kasutajaettevõtja / kliendi vahel); 

22. palub riiklikel tööturuasutustel ja Euroopa tööturuasutuste võrgustikul EURES jagada 

paremini teavet jagamismajanduse pakutavate võimaluste kohta; 

23. tunnistab, et platvormimajandust saab ära kasutada sotsiaalsetel eesmärkidel; palub 

komisjonil ja liikmesriikidel edendada platvormimajanduses sotsiaalmajanduse mudeleid, 

pidades eelkõige silmas korporatiivse mudeli järgi struktureeritud platvorme, ning 

vahetada sellega seotud parimaid tavasid, võttes arvesse, et sotsiaalsed ettevõtted on 

osutunud majanduskriisi ajal vastupidavaks; 

 Oskustega seotud nõuded 

24. rõhutab, et digipädevus on ülitähtis kõiki eluaspekte puudutava jätkuva digiteerimisega 

sammu pidamiseks; palub, et liikmesriigid kohandaksid oma haridus- ja koolitussüsteemi 

vastavalt digitaalse tööturu vajadustele, viies kokku haridus- ja töömaailmad ning 

edendades ettevõtlust; juhib tähelepanu asjaolule, et kuna töökohtade ja oskuste profiilid 

muutuvad järjest keerulisemaks, tähendab see eelkõige info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia alaste oskustega seotud uute nõudmiste esitamist 

koolitusele, samuti täiendusharidusele ja pidevõppele, et edendada digitaalset kirjaoskust 

ja kaotada sellega seoses olemasolev sooline ja põlvkondadevaheline lõhe; 
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25. rõhutab, kui tähtis on suurem sünergia sotsiaalpartnerite ja erinevate haridus- ja 

koolitusasutuste vahel, et ajakohastada õpetamist ja õppevahendeid ning arendada välja 

oskuste arendamise strateegiad; innustab liikmesriike lisama digiharidust koolide 

õppekavadesse juba alates varasest east; rõhutab kutseharidusse ja pidevõppesse avaliku 

sektori investeeringute tegemise vajalikkust, et tagada töötajatele digitaalajastu jaoks 

õiged oskused; rõhutab, et haridus ja koolitus peavad olema kättesaadavad kõigi töötajate 

jaoks; on seisukohal, et vaja on uusi pidevõppe ja koolituse rahastamisvõimalusi, eriti 

mikro- ja väikeettevõtete jaoks; 

 Platvormioperaatorite aruandlus- ja läbipaistvuskohustus 

26. nõuab platvormioperaatoritele läbipaistvus- ja avalikustamiskohustuse standardite 

kehtestamist, et jälgida maksude tasumist, sotsiaalmakseid ja platvormidel tehtava töö 

hindamist ning tagada, et kogu vajalik teave on riigiasutustele kättesaadav; ergutab 

liikmesriike hõlbustama tuludeklaratsioonide lihtsustamise abil platvormimajanduses 

töötajate aruandluskohustuse täitmist ning tegema koostööd veebiplatvormidega, et tagada 

elektrooniliste tehingute salvestiste edastamine, eesmärgiga aidata kaasa võitlusele 

maksudest kõrvalehoidumise ja deklareerimata töö vastu; 

27. märgib, et kasutajate loodud andmed koonduvad veebiplatvormide kätte, ning palub, et 

komisjon ja liikmesriigid tagaksid digitaalse ühtse turu nõuetekohase toimimise ja 

kehtestaksid piisavad meetmed kasutajate ja töötajate eraelu puutumatuse kaitsmiseks ja 

andmete kogumise jaoks; 

28. rõhutab, et tarbijatele peaks olema tagatud kõrgetasemeline ja tõhus kaitse, vaatamata 

sellele, kas teenuseid osutavad kutselised või kasutajalt kasutajale suunatud teenuse 

osutajad; rõhutab eelkõige seda, kui tähtis on kaitsta tarbijaid kasutajalt kasutajale 

suunatud tehingute puhul ja otsida turvalisust suurendavaid lahendusi; 

29. rõhutab, et platvormimajanduse mudelite aluseks on kasutajate usaldus, eriti 

internetipõhiste hinnangute vastu; tuletab meelde, et platvormimajanduse töötajate 

hinnangutel on kasutajate jaoks digitaalsel turul suur väärtus; rõhutab seega, et platvormid 

peavad töötama välja veebipõhiste hinnangute sertifitseerimise vahendid, et tagada 

teenuste kvaliteeti puudutava teabe läbipaistvus ja usaldusväärsus; palub seega komisjonil 

ja liikmesriikidel hõlbustada koostöös sotsiaalpartneritega võrdväärsete teenuste puhul 

hinnangute platvormiülest ülekantavust ja kumuleerumist; 

30. võtab teadmiseks veebipõhiste hinnangutega seotud petmisvõimalused, mis võivad 

mõjutada platvormimajanduse töötajate töötingimusi ja hüvitisi ning nende suutlikust tööd 

leida; peab murettekitavaks, et juhuslik hulk negatiivseid kliendiarvustusi, mis ei pruugi 

näidata töökvaliteeti ja mida ei saa vaidlustada, võib viia konto deaktiveerimiseni või 

otsingutulemustes tahapoole jätmiseni; on seisukohal, et platvormide välja töötatud 

hindamissüsteemide kehtestamisel tuleb konsulteerida töötajate ja nende esindajatega; 

palub, et platvormid teavitaksid oma töötajaid ja pakuksid neile enne hinnangutel 

põhinevate meetmete võtmist arbitraaživõimalust; juhib tähelepanu asjaolule, et kõikidel 

platvormimajanduse töötajatel peaks olema õigus lasta põhjendamatud hinnangud 

kustutada; soovib, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid koostöös sotsiaalpartneritega, et 

töötajad ja kasutajad saaksid hinnata ka veebiplatvorme; 

31. palub komisjonil ja liikmesriikidel võtta otsustavaid meetmeid, et keelustada 
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veebiplatvormides väljatöötatud või kasutatavad diskrimineerivad ja läbipaistmatud 

algoritmid ja tarkvara, mis ei vasta Euroopa ja riiklikele õigusaktidele, ning luua selleks 

ka järelevalvestruktuurid; 

32. peab vajalikuks võtta meetmeid, et võimaldada liikmesriikide valitsustel kehtestada 

avalikes huvides kõnealustele platvormidele tegutsemispiirangud; 

33. palub komisjonil, liikmesriikidel ja sotsiaalpartneritel anda platvormimajanduse 

töötajatele piisavalt teavet töö- ja tööhõivetingimuste ning töötajate õiguste kohta, samuti 

nende töösuhete kohta nii platvormide kui ka kasutajatega; on seisukohal, et platvormid 

peaksid jagama õigusnormide täitmise tagamiseks ennetavalt nii kasutajatele kui ka 

töötajatele teavet kohaldatava õigusraamistiku kohta; 

 Tervishoid ja ohutus 

34. märgib, et platvormimajandus pakub inimestele uusi võimalusi lisasissetuleku 

teenimiseks, noorte tööhõiveks (eelkõige nende noorte puhul, kes otsivad ajutist ja 

paindlikku tööd, mis võimaldaks ühitada töö ja õppimise), paremaks töö- ja eraelu 

ühitamiseks, vaegtööhõive ja töötuse vähendamiseks ning ühistööks; märgib siiski, et 

selline areng võib mõnel juhul viia ka ebakindluseni; rõhutab, et paindliku tööhõive puhul 

peab järgima kehtivaid tervishoiu- ja ohutusnorme ning sotsiaalkaitsemeetmeid, et vältida 

pikaajalist sotsiaalset ja finantsmõju, ning välistada tuleb potentsiaalsed riskid, nagu 

töötajate ülekoormus ja töö tulemuslikkusele mittevastav palgatase; rõhutab seepärast 

ühelt poolt vajadust tööturu paindlikkuse järele ning teiselt poolt töötajate majandusliku ja 

sotsiaalse turvalisuse järele; rõhutab, et kulude kärpimine ei tohiks kahjustada 

töötingimusi ega tööstandardeid; 

35. palub, et komisjon uuriks digiteerimise mõju töötajate heaolule ning töö- ja eraelu 

tasakaalule, aga ka selle ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid tagajärgi; toonitab, et töö 

platvormimajanduses ei peaks viima pideva kättesaadavuse, traditsioonilise tööaja 

korralduse kadumise või sotsiaalse eraldatuseni, sest need võivad põhjustada 

psühhosotsiaalseid probleeme, nagu läbipõlemine või depressioon; pooldab seetõttu 

ettenähtud puhkeperioodide täielikku järgimist ja rõhutab vajadust pidada kinni tööaja 

korraldusest, et säilitada liikmesriikide tööseadustes määratletud tööaja piirangud; 

rõhutab, et vaja on hinnata digiteerimise mõju töötervishoiule ja -ohutusele ning 

olemasolevaid tervishoiu- ja ohutusraamistike sätteid tuleb vastavalt kohandada; soovitab, 

et liikmesriigid näeks ette õiguse mitte olla väljaspool kokkulepitud tööaega kättesaadav, 

et tagada töö- ja eraelu hea tasakaal; rõhutab, et sellise õiguse kasutamine ei tohi mõjutada 

platvormimajanduse töötajatele antud hinnanguid; 

36. rõhutab, et digitaalmajanduse kutselised teenusepakkujad peavad samuti täitma 

traditsioonilises majanduses kehtivaid kvaliteedi-, oskuste ja kvalifikatsiooninõudeid, et 

vältida tervishoiu ja ohutusega seotud riske; palub, et asjaomased ametiasutused töötaksid 

koostöös sotsiaalpartneritega välja sobivad järelevalve- ja sertifitseerimismenetlused; 

37. tuletab meelde, et selliste töökohtade paindlikkus, ettearvamatus ja ebastabiilsus kannab 

tururiskid üle töötajatele, mis põhjustab suuremat sotsiaalset ebavõrdsust ning tekitab 

enam vaimseid probleeme kui teised töökohad; toonitab, et praegu ei ole selle sektori 

töökohad piisaval määral kättesaadavad töötute, enim kõrvale jäänud sotsiaalsete rühmade 

ja maapiirkondade elanike jaoks, sest seda takistab muu hulgas digitaalne lõhe ja 
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tehnoloogiliste oskuste puudumine.  
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