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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ekonomika platforem se stala nedílnou a rychle rostoucí součástí 
evropského dopravního odvětví;

B. vzhledem k tomu, že v odvětví platforem roste nejistá samostatná výdělečná činnost, 
zejména v případě práce na místě s nízkou kvalifikací určené platformou1, včetně řízení 
vozidla a dodávání zásilek;

1. zdůrazňuje, že nespravedlivé konkurenční výhody ekonomiky platforem oproti tradiční 
ekonomice, jež se zakládají na sociálním dumpingu, vyhýbání se daňovým povinnostem 
a daňových únicích, jsou nepřijatelné;

2. vyzývá Komisi, aby předložila ucelenou strategii, která by sladila pracovní podmínky 
zaměstnanců platforem s podmínkami běžných zaměstnanců a v plné míře přitom 
respektovala rozmanitost vnitrostátní modelů trhu práce a autonomii sociálních 
partnerů;

3. vyzývá členské státy, aby zvážily potřebu definovat na vnitrostátní úrovni samostatně 
výdělečně činné osoby, s vyvratitelnou právní domněnkou, která klade důkazní břemeno 
na platformy, aby prokázaly, že jejich pracovníci nejsou ve skutečnosti zaměstnanci;

4. vyzývá Komisi, aby podpořila členské státy při hledání politických řešení s cílem 
vymezit status práce pro pracovníky platforem; zůstává i nadále skeptický vůči přidání 
třetí kategorie;

5. zdůrazňuje, že u dopravních a turistických platforem je třeba více transparentnosti a 
boje proti diskriminaci, zejména pokud jde o algoritmy, které ovlivňují služby, 
přidělování úkolů, stanovování cen a reklamu;

6. zdůrazňuje, nakolik je pro pracovníky významná přenositelnost údajů mezi 
platformami;

7. vítá záměr Komise změnit pravidla hospodářské soutěže EU s cílem zajistit, aby 
pracovníci platforem i fiktivně samostatně výdělečně činné osoby získali přístup ke 
kolektivnímu vyjednávání;

8. vybízí společnosti fungující na bázi platforem, aby rozvíjely vzdělávací programy s 
cílem rozšířit profesní možnosti svých pracovníků.

1 Eurofound (2018), Employment and working conditions of selected types of platform work, (Pracovněprávní 
vztahy a pracovní podmínky u vybraných druhů práce prostřednictvím platforem), Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.


