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Forslag til beslutning Ændringsforslag

13. minder om de specifikke behov i og 
forskelle mellem forskellige sektorer, når 
det gælder retten til at være offline; 
opfordrer Kommissionen til på grundlag af 
en grundig vurdering, en egentlig 
evaluering og høring af medlemsstaterne 
og arbejdsmarkedets parter at fremsætte et 
forslag til et EU-direktiv om 
minimumsstandarder og -betingelser for at 
sikre, at arbejdstagerne effektivt kan udøve 
deres ret til at være offline og regulere 
brugen af eksisterende og nye digitale 
værktøjer til arbejdsformål, samtidig med 
at der tages hensyn til rammeaftalen 
mellem arbejdsmarkedets parter om 
digitalisering, som omfatter ordninger om 
at være online og offline; insisterer på, at 
ethvert lovgivningsinitiativ skal respektere 
arbejdsmarkedets parters autonomi på 
nationalt plan, nationale kollektive 
overenskomster og nationale 
arbejdsmarkedstraditioner og -modeller og 
ikke må berøre retten til at forhandle, indgå 
og håndhæve kollektive overenskomster i 
overensstemmelse med national lovgivning 
og praksis;

13. minder om de specifikke behov i og 
forskelle mellem forskellige sektorer, når 
det gælder retten til at være offline; 
opfordrer Kommissionen til på grundlag af 
en grundig vurdering, en egentlig 
evaluering og høring af medlemsstaterne 
og arbejdsmarkedets parter at fremsætte et 
forslag til et EU-direktiv om 
minimumsstandarder og -betingelser for at 
sikre, at arbejdstagerne effektivt kan udøve 
deres ret til at være offline og regulere 
brugen af eksisterende og nye digitale 
værktøjer til arbejdsformål, samtidig med 
at der tages hensyn til rammeaftalen 
mellem arbejdsmarkedets parter om 
digitalisering, som omfatter ordninger om 
at være online og offline; minder om, at 
rammeaftalen fastsætter, at 
arbejdsmarkedets parter skal træffe 
gennemførelsesforanstaltninger inden for 
de næste tre år, og at et lovgivningsforslag 
inden udgangen af denne 
gennemførelsesperiode vil tilsidesætte 
arbejdsmarkedsparternes rolle som fastsat 
i TEUF; insisterer på, at ethvert 
lovgivningsinitiativ skal respektere 
arbejdsmarkedets parters autonomi på 
nationalt plan, nationale kollektive 
overenskomster og nationale 
arbejdsmarkedstraditioner og -modeller og 
ikke må berøre retten til at forhandle, indgå 
og håndhæve kollektive overenskomster i 
overensstemmelse med national lovgivning 
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