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13. υπενθυμίζει τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κλάδων όσον αφορά το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση, καθώς και τις 
μεταξύ τους διαφορές· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει, βάσει ενδελεχούς 
αξιολόγησης, κατάλληλης εκτίμησης και 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους, πρόταση οδηγίας 
της Ένωσης σχετικά με τα ελάχιστα 
πρότυπα και τους όρους ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν αποτελεσματικά το 
δικαίωμά τους στην αποσύνδεση και να 
ρυθμιστεί η χρήση υφιστάμενων και νέων 
ψηφιακών εργαλείων για εργασιακούς 
σκοπούς, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τη συμφωνία-πλαίσιο των Ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση, 
η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη 
σύνδεση και την αποσύνδεση· επιμένει ότι 
οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία 
πρέπει να σέβεται την αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, τις 
εθνικές συλλογικές συμβάσεις, και τις 
παραδόσεις και τα πρότυπα της εθνικής 
αγοράς εργασίας, και να μην θίγει το 
δικαίωμα στη διαπραγμάτευση, τη σύναψη 
και την επιβολή συλλογικών συμβάσεων 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική·

13. υπενθυμίζει τις ειδικές ανάγκες των 
διαφόρων κλάδων όσον αφορά το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση, καθώς και τις 
μεταξύ τους διαφορές· καλεί την Επιτροπή 
να υποβάλει, βάσει ενδελεχούς 
αξιολόγησης, κατάλληλης εκτίμησης και 
διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τους 
κοινωνικούς εταίρους, πρόταση οδηγίας 
της Ένωσης σχετικά με τα ελάχιστα 
πρότυπα και τους όρους ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι είναι σε 
θέση να ασκούν αποτελεσματικά το 
δικαίωμά τους στην αποσύνδεση και να 
ρυθμιστεί η χρήση υφιστάμενων και νέων 
ψηφιακών εργαλείων για εργασιακούς 
σκοπούς, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τη συμφωνία-πλαίσιο των Ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων για την ψηφιοποίηση, 
η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη 
σύνδεση και την αποσύνδεση· υπενθυμίζει 
ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία-πλαίσιο, οι 
κοινωνικοί εταίροι λαμβάνουν μέτρα 
εφαρμογής εντός των επόμενων τριών 
ετών και ότι μια νομοθετική πρόταση 
πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου 
εφαρμογής δεν θα λάμβανε υπόψη τον 
ρόλο των κοινωνικών εταίρων που 
ορίζεται στη ΣΛΕΕ· επιμένει ότι 
οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία 
πρέπει να σέβεται την αυτονομία των 
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό επίπεδο, τις 
εθνικές συλλογικές συμβάσεις, και τις 
παραδόσεις και τα πρότυπα της εθνικής 
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αγοράς εργασίας, και να μην θίγει το 
δικαίωμα στη διαπραγμάτευση, τη σύναψη 
και την επιβολή συλλογικών συμβάσεων 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική·
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