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Предложение за резолюция Изменение

13. припомня специфичните 
потребности и различията между 
секторите във връзка с правото на 
откъсване от работната среда; призовава 
Комисията, въз основа на задълбочено 
проучване, подходяща оценка и 
консултации с държавите членки и 
социалните партньори, да представи 
предложение за директива на Съюза 
относно минималните стандарти и 
условия за гарантиране на възможност 
за работниците да упражняват 
ефективно своето право на откъсване от 
работната среда, и за регулиране на 
използването на съществуващите и 
новите цифрови инструменти за 
служебни цели, като се вземе предвид 
Рамковото споразумение на 
европейските социални партньори 
относно цифровизацията, което включва 
механизми за свързване и изключване 
от работа; настоява, че всяка 
законодателна инициатива трябва да 
гарантира зачитане на автономността на 
социалните партньори на национално 
равнище, както и на националните 
колективни трудови договори и 
националните традиции и модели на 
пазара на труда, и не трябва да засяга 
правото на договаряне, сключване и 
прилагане на колективни споразумения, 
в съответствие с националното право и 
практика;

13. припомня специфичните 
потребности и различията между 
секторите във връзка с правото на 
откъсване от работната среда; призовава 
Комисията, въз основа на задълбочено 
проучване, подходяща оценка и 
консултации с държавите членки и 
социалните партньори, да представи 
предложение за директива на Съюза 
относно минималните стандарти и 
условия за гарантиране на възможност 
за работниците да упражняват 
ефективно своето право на откъсване от 
работната среда, и за регулиране на 
използването на съществуващите и 
новите цифрови инструменти за 
служебни цели, като се вземе предвид 
Рамковото споразумение на 
европейските социални партньори 
относно цифровизацията, което включва 
механизми за свързване и изключване 
от работа; припомня, че Рамковото 
споразумение предвижда социалните 
партньори да предприемат мерки за 
изпълнение през следващите три 
години и че внасянето на 
законодателно предложение преди 
изтичането на този период на 
изпълнение би означавало, че се 
пренебрегва ролята на социалните 
партньори, посочена в ДФЕС; 
настоява, че всяка законодателна 
инициатива трябва да гарантира 
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зачитане на автономността на 
социалните партньори на национално 
равнище, както и на националните 
колективни трудови договори и 
националните традиции и модели на 
пазара на труда, и не трябва да засяга 
правото на договаряне, сключване и 
прилагане на колективни споразумения, 
в съответствие с националното право и 
практика;
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