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Nekateri trdijo, da bodo digitalne platforme in omrežja pomagali doseči 
boljšo kakovost storitev za delavce, delodajalce, vlade in stranke. 
Digitalne platforme se lahko uporabljajo tudi za povezovanje delavcev 
in delodajalcev pri posredovanju dela. V okviru nege na domu, kjer je 
toliko delavcev izoliranih, digitalne platforme ponujajo skupen prostor za 
razpravo o skupnih vprašanjih in lahko prispevajo k večji organiziranosti 
med delavci. Omeniti je treba tudi, da bo digitalizacija zahtevala določeno 
raven usposobljenosti med delavci in delodajalci. Brez usposabljanja (in 
potrebne strojne opreme) ne bi bilo mogoče izboljšati prednosti spletnih 
platform in omrežij. 

To je predvsem izziv za ljudi s slepoto in slabovidnostjo ali s fizičnimi 
omejitvami, pa tudi za tiste, ki nimajo dostopa do tehnologije. Nedavne 
ocene kažejo, da trenutno več kot 70 milijonov ljudi po vsem svetu 
uporablja spletne delovne platforme za dostop do priložnosti za delo in da 
je medsebojno gospodarstvo v EU vredno 28 milijard EUR. Vendar je malo 
ali nič dokazov, da takšne spletne platforme trenutno prispevajo k višjim 
standardom za delavce in sektor. Dejansko obstaja znatno tveganje, da 
bodo digitalne platforme privedle do več priložnostnih del, manjše varnosti 
zaposlitve in nestabilnih plač za delavce. To bi med številnimi drugimi 
vprašanji pomenilo manj zaščite za delavce ali delodajalce, nobenega 
preverjanja ozadja in nobenih garancij za profesionalizacijo za stranke. 
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V skladu z bolonjsko deklaracijo združenja za napredek podporne tehnologije v Evropi bo potrebno „ozaveščanje o 
podporni tehnologiji, univerzalnem oblikovanju in dostopnosti na področju človekovih pravic, pri čemer je tehnologija 
pomemben in pogosto odločilni dejavnik, da ljudje zahtevajo in uveljavljajo svoje pravice.“ 1 

Skupna izjava EFCI-UNI o učinku digitalizacije na zaposlovanje v sektorju čistilnih in vzdrževalnih storitev ponovno potrjuje, 
da je treba „digitalna orodja in mobilne naprave uporabljati v ravnovesju z upoštevanjem in spodbujanjem usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja ter osebnega in duševnega počutja“.2  Zlasti bi morali imeti v gospodinjstvu živeči delavci 
in delavci v gospodinjstvu pravico do odklopa. 

Tako kot v drugih industrijskih sektorjih tudi obstoječi poslovni modeli postajajo vse bolj digitalizirani, novi poslovni 
modeli pa se oblikujejo kot digitalne platforme. Oboje zahteva prilagoditev delovnih pogojev in mehanizmov trga dela ter 
sodelovanje socialnih partnerjev na različnih ravneh. 

V negi se lahko robotika uporabi kot pomoč delavcem pri težkem dviganju bolnikov. Avtonomni/polavtonomni sistemi 
lahko pomagajo zdravstvenim delavcem pri določanju potrebnih medicinskih in nemedicinskih nalog. Uporabljajo se 
lahko tudi za določanje urnikov in poti delavcev. V obeh primerih ti sistemi zahtevajo večjo pozornost glede celovitosti in 
preglednosti podatkov ter uporabljenih algoritmov. V nenegovalnih storitvah lahko roboti poleg drugih nalog pomagajo 
pri čiščenju tal. 

Senzorji in internet stvari se lahko uporabijo za profesionalizacijo osebnih in gospodinjskih storitev, za bolj privlačno delo, 
za izboljšanje zdravja in varnosti delavcev ter za zagotavljanje visokokakovostnih storitev. Digitalna znanja in spretnosti 
postajajo pomembni tudi za pomoč strankam pri opravljanju administrativnih nalog, kot je spletno bančništvo ali uporaba 
orodij za avtomatizacijo doma, kot so pametne naprave. Prav tako lahko vodijo do večjega nadzora in spremljanja delavcev 
in strank/uporabnikov/zasebnih delodajalcev, kar zahteva novo ozaveščenost o učinku tega na zasebnost in človekove 
pravice. 

Po navedbah točke 4.4. mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na lastno pobudo o industrijskih spremembah 
v zdravstvenem sektorju „digitalne inovacije, zlasti v zvezi z mobilnimi zdravstvenimi aplikacijami lahko pomagajo 
obravnavati dejavnike tveganja, povezane s kroničnimi boleznimi. Mobilno zdravje in spremljanje na daljavo podpirata 
preprečevanje in lahko pozneje tudi zmanjšata potrebo po preobremenjujočih terapijah.“3 

1 https://aaate.net/the-bologna-declaration 

2 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf 

3 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion 
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Spletne platforme imajo vse pomembnejšo vlogo v evropskem družbenem in gospodarskem življenju. Več kot milijon 
delavcev v EU je odvisnih od platform, saj so te njihov glavni vir dohodka. Potrošnikom in uporabnikom storitev omogočajo 
iskanje spletnih informacij in podjetij, ki ustrezajo njihovim potrebam. Vendar moramo biti previdni, da se digitalne 
platforme ne uporabljajo za zatiranje pravic in plač delavcev ter delavce ne dodatno potisnejo v izolacijo. 

Spletne platforme delijo ključne značilnosti, vključno z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij za olajšanje 
interakcij (vključno s poslovnimi transakcijami) med uporabniki, zbiranje in uporabo podatkov o teh interakcijah ter učinke 
omrežja, zaradi katerih so platforme z največ uporabniki bolj dragocene za druge uporabnike. 

Digitalne platforme so spremenile način dela in njegovo upravljanje ter naš način komunikacije. Ekonomska platformna 
delovna mesta so pogosto v obliki priložnostnih ali individualnih nalog, ki so prej bila lahko del večjih delovnih blokov. Ta 
dela je mogoče opravljati izključno prek spleta (delo v oblaku) ali kot dela, opravljena na domu posameznika. 

Platformna združenja so opredeljene kot podjetja, ki uporabljajo spletna mesta, mobilne aplikacije ali protokol za prodajo 
blaga ali storitev, pri čemer se zanašajo na demokratično sprejemanje odločitev in deljeno lastništvo platforme s strani 
delavcev in uporabnikov.

• Delo v oblaku je delo, ki se izvaja prek spletne platforme. Zato takšno delo vedno zahteva fizični stik med naročnikom 
in delavcem.

• Priložnostno delo se nanaša na delo, ki se opravi prek platforme na določeni fizični lokaciji.

 

Oblikovalci politike bi morali zagotoviti enake regulativne konkurenčne pogoje med platformami in „običajnimi podjetji“, 
da bi se izognili negativnemu tekmovanju pri plačah in delovnih pogojih ter zagotovili prihodnost evropskega socialnega 
modela. Regulativni okvir mora vključevati tudi standarde za delavce in stranke. Obe strani je treba obravnavati enako.

ZASEBNO 
INDIVIDUALNO

MNOŽICA

Delo zahteva

Uber

App-Jobber

Lyft

Streetspotr

Hermes

Foodora

Wolt

Taskrabbit

Care.com

Helping

Potniški 
prevoz

Drugi 
prevoz

Malo delo

Gospodinjsko 
delo

Priložnostno 
delo , ki 

poteka nekje
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V skladu s skupno izjavo socialnih delodajalcev in EPSU je treba „digitalne preobrazbe izvajati na varen in odgovoren 
način z informacijami in posvetovanjem delavcev pri vodenju in oblikovanju tega prehoda. Sprejemanje tehničnih inovacij 
je odvisno od zmožnosti vključevanja novih tehnologij v organizacijo dela in proces nege, hkrati pa slediti celovitemu 
pristopu k negi in podpori uporabnikom.“4

Socialni partnerji v industrijskem čiščenju (UNI Europa in EFCI) v svoji skupni izjavi o digitalizaciji trdijo, da bodo „socialni 
dialog in kolektivna pogajanja nujno orodje za zagotovitev uspešnega prehoda na digitalizacijo v sektorju čistilnih storitev 
in objektov“.5

Socialni dialog in kolektivna pogajanja je treba razširiti na platformne delavce oz. platformna podjetja. Pomemben korak 
bi bil, da bi te delavce prepoznali kot zakonite delavce, saj se bodo tako izognili odnosom z neodvisnimi izvajalci. 

4 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf 

5 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf 

>>
SOCIALNI DIALOG, 
INFORMACIJE IN 
POSVETOVANJE
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Kar zadeva zbiranje in uporabo podatkov, evropska zakonodaja o varstvu podatkov, tj. Splošna uredba o varstvu podatkov, 
zagotavlja pravni okvir, v katerem so države članice razvile svojo nacionalno zakonodajo. Delodajalci so odgovorni za 
sprejemanje ustreznih ukrepov za zagotovitev varstva podatkov. Delodajalci morajo zagotoviti ustrezne ravni varnosti 
sistemov informacijske tehnologije, vključno s sistemi za spremljanje, pri čemer je treba spoštovati zasebnost delavcev in 
zaposlenih. Delodajalci morajo zagotoviti tudi, da so zaposleni obveščeni o vseh ustreznih zakonih in predpisih podjetja v 
zvezi z varstvom podatkov. Za spoštovanje teh pravil so odgovorni delodajalci. 

Socialni partnerji spodbujajo delodajalce k izmenjavi informacij s svojimi zaposlenimi ter k sodelovanju pri informiranju 
in posvetovanju z zaposlenimi in njihovimi predstavniki o uvajanju novih tehnologij v podjetjih in poslovanju ter uporabi 
podatkov, ki jih zbirajo podjetja in stranke s kolektivnimi pogajanji ali določitvijo kodeksov ravnanja, če je primerno. 

Pravice delavcev bi morale presegati zbrane podatke, do sklepanj, pridobljenih z uporabo teh zbirnih podatkov (na primer 
v algoritmih). Prav ta sklepanja imajo lahko najpomembnejše in za zasebnost škodljive učinke na pravice in svoboščine 
delavcev. 

>>
PRAVICE VARSTVA 
OSEBNIH PODATKOV, 
NADZOR DELOVNIH 
MEST IN SPREMLJANJE 
ZAPOSLENIH 
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V sektorju osebnih in gospodinjskih storitev je mogoče opaziti, da stranke in delavci uporabljajo obstoječe spletne 
platforme, kot je Facebook, za rekrutiranje delavcev ali prav ti delavci prek njih iščejo zaposlitev. To se je pokazalo pri 
organizaciji srečanj programa Spodbujanje osebnih in gospodinjskih storitev na Malti in Madžarskem. Posledično to tudi 
poudarja, zakaj obstaja tako malo neodvisnih platform. 

Delavkam lahko platforme za nego pomagajo pri uravnoteženju plačane in neplačane nege.6  

Digitalizacija osebnih in gospodinjskih storitev pomeni vključitev digitalnih tehnologij v nudenje vsakodnevnih socialnih 
storitev. Pojav platform kot posrednikov v osebnih in gospodinjskih storitvah je ključen za razvoj digitalizacije sektorja. 

Glede na poročilo z naslovom Transferability of Digital Solutions Enhancing Integrated Care across Europe (Prenosljivost 
digitalnih rešitev, ki izboljšujejo integrirano nego v Evropi): Digitalne platforme, ki izboljšujejo integrirano nego, so 
z opredelitvijo in dajanjem prednosti oviram in spodbujevalcem „digitalne platforme za zdravje in dobro počutje, 
ki izboljšujejo izvajanje integrirane nege, opolnomočenje oseb/bolnikov, da so samostojni, in prispevajo k izboljšanju 
sodelovanja posameznikov/zainteresiranih strani v ekosistemu nege z upravljanjem in izmenjavo informacij, ki jih ustvarijo 
bolniki.“7

Med drugim obstajajo v: 

• Luksemburg: Homehelp.lu, batmaid.lu, Appilux

• Nemčija: Helpling

• Irska: uporaba spletnih platform se je v zadnjih letih bistveno povečala. 8 Te platforme vključujejo platforme, 
ki so osredotočene na nego, kot so Home Care Direct, Mindme in Dream Team Nannies, ter platforme, ki niso 
osredotočene na nego, kot so Helpling, Laundr in Pristin.9  

6 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work 

7 https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf

8 Manoudi, Anna et al. (2018).

9 McGuiness, Seamus et al (2018).
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6.1.    Prednosti platformnega dela v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev 

• Platformno delo zapolnjuje vrzel na trgu osebnih in gospodinjskih storitev;

• To je lažji način zaposlitve kot iskanje standardne službe;

• Nekateri ga uporabljajo kot način dodatnega zaslužka;

• Platformni delavci lahko imajo večji nadzor nad svojim delom (ne pa tudi nad tem, kako je organizirano njihovo delo 
ali ure, ki jih oddelajo), delajo prožno in izboljšajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Kljub temu imajo 
platformni delavci tudi večje tveganje za prekarno zaposlitev;

• Obstajajo dokazi, da jih ljudje uporabljajo za pridobivanje delovnih izkušenj, razvijanje svojih znanj in spretnosti ter 
za izboljšanje zaposlitvenih možnosti;

• Platforme lahko odpravijo upravno breme družin in uporabnikov;

• Delavci imajo določene naloge in dejavnosti;

• Obstajajo standardizirane pogodbe;

• Lahko preverjajo delodajalce/delavce;

• Platforme skrbijo za administrativno delo delodajalcev, vendar prenesejo vse odgovornosti na delavca.

6.2.     Slabosti platformnega dela v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev 

• Platformni delavci porabijo veliko neplačanega časa med nalogami/strankami ali pa se jim zdi, da morajo biti ves čas 
dostopni in na spletu, da dobijo delo;

• Delavci imajo na dobičkonosnih platformah omejeno pravno zaščito kot samozaposleni „neodvisni izvajalci“;

• Digitalno delo na zahtevo krepi nenehne neenakosti na trgu dela, ki temeljijo na spolu in rasi, je okrepljeno s pregledi 
ugleda strank in algoritmi digitalne platforme, ki usmerjajo delovna mesta in določajo pogoje, pod katerimi delavci 
delajo;

• Neodvisni izvajalci, ki delajo na domovih drugih ljudi, so pogosto izpostavljeni spolnemu nadlegovanju. Po besedah 
Aleksandrea J Ravanelle je to deloma zato, ker se tovrstna dela (čiščenje, kuhanje, Airbnb itd.) izvajajo na domovih 
ljudi, razmerje moči je neuravnoteženo, ker morajo delavci zagotoviti veliko več informacij kot uporabniki storitve in 
nenazadnje k temu pripomore tudi pomanjkanje predpisov v zvezi s statusom teh delavcev kot neodvisnih izvajalcev;

• Vse bolj naraščajo tudi kritike glede spremljajočih pogojev dela, višine plač ter razdelitev dohodka in premoženja;

• Dohodek je pogosto nizek in nepredvidljiv, delovni čas je lahko dolg in neugoden, zdravje in varnost morda nista 
ustrezno obravnavana, delavci pa pogosto niso dovolj vključeni v sistem socialne zaščite države;

• Odpira vrata lažnemu samozaposlovanju;

• Le majhen del platformnih delavcev zasluži minimalno lokalno plačo;

• Večina transakcij na platformah ni obdavčena ali zajeta v socialno zavarovanje. Delavci prav tako pogosto nimajo 
zagotovljenega zdravstvenega varstva in varnosti ali nezgodnega zavarovanja za nesreče pri delu.
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Digitalizacija v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev bi lahko poenostavila povezave med zainteresiranimi stranmi – 
delodajalci (posamezniki in podjetja), delavci, uporabniki, javni nosilci odločanja, civilna družba itd. – razširjanje zanesljivih 
informacij o kakovosti storitev ter o pravicah in obveznostih vsake zainteresirane strani. Da bi to dosegli, bi bilo treba vložiti 
veliko truda in bi bilo potrebno posredovanje države. Platforme za posredovanje se uporabljajo za pomoč gospodinjstvom 
pri iskanju delavcev v osebnih in gospodinjskih storitvah, vendar pogosto nimajo samodejnih prijav o delu. Zato morajo 
biti te posredniške platforme povezane z orodjem za digitalno prijavo, ki zasebnim delodajalcem omogoča prijavo svojih 
delavcev. To je eden od načinov boja proti neprijavljenemu delu. Ta prijava bi morala samodejno ustvariti socialne pravice 
za delavce. 

7.1. Platforme za odpravljanje neformalnosti v sektorju 

V Italiji je približno 70 % zaposlenosti v sektorju osebnih storitev neformalne. V državah, kot je Nizozemska, kjer so varuhi 
otrok zasebno in neposredno zaposleni pri posameznikih, 21 % ponudnikov osebnih in gospodinjskih storitev pa ne poroča 
o svojem dohodku, platforme ponujajo sredstva za ureditev dela in ustanavljanje organizacij delodajalcev. 

Primeri iz drugih platform govorijo v nasprotju s to trditvijo. Kolesarski kurir neformalno „zaposli“ druge, da zanj opravijo 
vožnje (primer iz Pariza). Ali pa razlog, zaradi katerega je Uber izgubil licenco v Londonu – enaka siva ekonomija med 
delavci. In v teh primerih bo ta bolj spodbujala prekarno zaposlitev. 

7.2. Priznavanje in pravna opredelitev sektorja 

Platforme lahko pomagajo tudi pri oblikovanju pravne opredelitve sektorja osebnih in gospodinjskih storitev v državah, 
saj ponavadi standardizirajo in rutinizirajo delovne procese in dejavnosti velikega števila delavcev in strank. Pravna 
opredelitev mora posebej vključevati delavce, najete prek digitalnih sredstev. 

V sektorju osebnih in gospodinjskih storitev nekatere države članice EU, na primer Francija in Luksemburg, uporabljajo 
digitalne platforme kot spodbudo za lažjo prijavljanje dela za zasebne delodajalce. Opazovalci ugotavljajo, da preprostost 
in hitrost postopkov prijave prek digitalnih platform spodbujata prijavo dela in sta izboljšali razumevanje sektorja ter 
statistično oceno javnih politik, ki spremljajo sektor v državah članicah in na evropski ravni. 

Podatki, zbrani iz prijav, lahko pripeljejo do boljšega razumevanja splošnih delovnih pogojev zaposlenih in se lahko 
uporabijo za simulacijo učinka mehanizmov prijav na javne finance. 

7.3. Plače in pogoji 

Platforme običajno izenačujejo plače med velikimi skupinami delavcev. Medtem ko v kurirskih službah in storitvah 
skupnega prevoza to običajno razvrednoti delo ljudi, lahko v osebnih in gospodinjskih storitvah postavi ovire za vstop in 
uskladi delavce s strankami glede na njihove potrebe ter znanja in spretnosti. 

V državah, kot je Nizozemska, kjer občine določajo proračune za osebno nego v skladu z WMO, 10 bi občinske vlade lahko 
izvajale platforme, s katerimi bi zagotovile, da so delavci pravično plačani in da uporabniki nege ravnajo kot odgovorni 
delodajalci. 

7.4. Upravljanje kakovosti s pomočjo platform 

Ni nujno, da so platforme odvisne od sistema z zvezdicami, kot se običajno uporablja v aplikacijah za skupni prevoz. 
Namesto tega bi lahko zajemale različne razsežnosti tako za uporabnike kot za ponudnike, da bi razvili celovito sliko znanj 
in spretnosti, razpoložljivosti in jezikov. 

V Luksemburgu neposredno zaposleni delavci ne potrebujejo usposabljanja ali certificiranja, medtem ko se za delavce, 
ki so zaposleni prek posredniških agencij, preverja kakovost. Uporabniki in ponudniki storitev bi lahko skupaj določali 
standarde, javni organi pa bi jih lahko spremljali. 

10 Wet maatschappelijke ondersteuning ( Zakon o socialni pomoči ) 2015 
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Ker projekt osebnih in gospodinjskih storitev ni uspel opredeliti različnih obetavnih praks v zvezi s spletnimi platformami 
osebnih in gospodinjskih storitev, je vredno raziskati primere iz različnih sektorjev. 

Ena glavnih težav je, da platforme delavce obravnavajo kot samozaposlene. 

Ker platformno delo ne sodi v tradicionalne gospodarske strukture in strukture trga dela, izziva institucije in zakonodajo, 
zgrajene okoli njih. Sodišča v več državah so bila pozvana, naj se odločijo, ali ta poslovni model tradicionalnim izvajalcem 
ustvarja nelojalno konkurenco in ali se izogiba delovnemu pravu.11

Obstaja več načinov za reguliranje platformnega dela, ki lahko obveščajo zainteresirane strani in države članice, ko 
sodelujejo s takimi platformami v sektorju osebnih in gospodinjskih storitev: 

• Italijansko sodišče je 11. januarja 2019 razsodilo v korist petim nekdanjim dostavljavcem platforme Foodora in 
družbo prisililo, da jim plača v skladu s kolektivno pogodbo o logistiki in prevozu blaga.

• Internetni inštitut Oxford ustanavlja fundacijo Fairwork, da bi ocenil delovne pogoje digitalnih delovnih platform. 
Deloval bo podobno kot fundacija Fairtrade, saj bo družbam z dobro delovno prakso podeljeval oznake.

• Medtem se je GMB s Hermesom dogovoril za kolektivno pogodbo, v kateri imajo delavci možnost, da delajo kot 
samozaposleni ali „samozaposleni +“, kar zagotavlja minimalno plačo, sindikalno zastopanje in regres.

• Odločba vrhovnega sodišča v Kaliforniji otežuje razvrstitev delavcev med neodvisne izvajalce. Odločba

• potrjuje, da mora biti vsak delavec, ki je bistven za osnovno dejavnost družbe, kategoriziran kot delavec.

• Na Irskem je začel veljati nov zakon, ki prepoveduje uporabo pogodb brez določenega delovnega časa in delovnih 
sporazumov;

• Trije sodni primeri v Španiji so razsodili, da je treba platformne delavce obravnavati kot „zaposlene“. Sodišča so v 
vseh treh primerih presodila, da se spletne platforme ukvarjajo z „navidezno samozaposlitvijo“, ali so ugotovila, da 
je med platformo in delavcem obstajalo delovno razmerje. Razlog je v tem, da je družba edini lastnik informacij, ki 
jih vsebuje poslovni sistem. Poleg tega sodišča koles delavcev in opreme niso razumela kot „proizvodno sredstvo“, 
temveč kot samo platformo. Končno, delavci niso imeli samostojnosti ali nadzora nad tem, kako opravljati svoje delo, 
ampak so prejemali „podrobna navodila“.

11 Za popoln pregled sodb glejte tukaj: https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-decisions-overview-austra-
lia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/ 
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Kolektivna pogodba med danskim sindikatom 3F in Hilfr je edinstven primer, saj samozaposlene obravnava kot delavce. 
Dvanajstmesečni pilotni sporazum je začel veljati 1. avgusta 2018. Vendar je odločba organov, pristojnih za konkurenco, 
kolektivno pogodbo naredila nezakonito .12

Na spletnem mestu Hilfr.dk, ki ponuja storitve čiščenja približno 1 700 strankam na Danskem, je približno 450 delavcev. 
Ključne točke kolektivne pogodbe so: 

• minimalno plačilo 141,21 DKK (19 EUR) na uro

• pokojninski prispevek

• regres

• bolniško nadomestilo

• uvedba „dodatka za dobro počutje“ (velfærdstillæg), dodatni znesek 20 kron (2,70 EUR) na uro poleg plače

Steffen Wegner Mortensen, soustanovitelj podjetja Hilfr, pravi: „dogovor je s poslovnega vidika zelo smiseln. Če želimo 
privabiti najboljše čistilce, moramo z njimi tudi dobro ravnati. Platformna podjetja so prepogosto ignorirala dobre delovne 
pogoje, pravično plačilo in jasne postopke, da bi se izognila davčnemu izogibanju. S to pogodbo želimo odpraviti te 
pomanjkljivosti in dvigniti standard za gospodarstvo platforme.“ 

Ker je prihodnost te kolektivne pogodbe negotova, morajo prihodnji projekti prepoznati in vzpostaviti platforme osebnih 
in gospodinjskih storitev, ki dvigujejo standarde v celotni sektorju. 

12 Za več informacij o sodbi sodišča si velja prebrati ta članek: https://socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-platform-workers
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>>KLJUČNA 
PRIPOROČILA

1. Ustvarjanje enakih regulativnih konkurenčnih pogojev;

2. Vzpostavljanje socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj v vseh oblikah poslovanja, vključno s platformami;

3. Uporabniki in delavci bi morali biti sposobni ocenjevati platforme in imeti možnost, da izpodbijajo ocene, za 
katere osebno menijo, da škodijo prihodnji zaposljivosti;

4. Zasebni delodajalci bi morali imeti možnost, da svoje delavce zlahka prijavijo prek spletnih orodij za prijavo, ki bi 
morala tem delavcem samodejno ustvariti enake pravice kot jih imajo vsi delavci v EU;

5. Vzpostavljanje veliko boljših pravic do podatkov za delavce in zahteve podjetij glede preglednosti podatkov do 
delavcev in strank. To je še posebej pomembno v sektorju nege, kjer so zbrani podatki lahko zdravstveni in so zato 
zelo občutljivi;

6. Vsi delavci bi morali pri vseh oblikah dela imeti enake socialne in temeljne pravice;

7. Države članice bi morale razviti jasne opredelitve spletnih platform in pojasniti njihov pravni status: kdaj je treba 
spletne platforme šteti za posrednike in kdaj za ponudnike storitev?

8. Države članice bi morale upoštevati različne načine, s katerimi spletne platforme izvajajo nadzor nad ponudniki 
storitev;

9. Države članice se morajo odločiti o pravnem statusu platformnih delavcev. Kdaj govorimo o zaposlenih in kdaj o 
samozaposlenih?

10. Obveznost obveščanja pristojnih organov: spletne platforme bi se morale zavezati, da ustrezne informacije 
posredujejo nacionalnim davčnim organom in organom socialne varnosti v ustreznem roku;

11. Ocene: obveznost, da morajo biti spletne platforme bolj pregledne glede ustvarjanja ocen in možnost, da delavci 
ukrepajo proti neprimernim ocenam. Delavci bi morali imeti možnost prenesti svoje ocene na druge platforme, 
da bi postali ekonomsko bolj neodvisni.
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Eurofund - repozitorij gospodarstva platform 
https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy

POMEMBNA POVEZAVA
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