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13. primena konkrečius įvairių sektorių 
poreikius ir skirtumus, susijusius su teise 
atsijungti; ragina Komisiją, remiantis 
išsamiu ir tinkamu vertinimu ir 
konsultacijomis su valstybėmis narėmis bei 
socialiniais partneriais, pateikti pasiūlymą 
dėl direktyvos dėl būtiniausių standartų ir 
sąlygų siekiant užtikrinti, kad darbuotojai 
galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teise 
atsijungti, ir reglamentuoti esamų ir naujų 
skaitmeninių priemonių naudojimą darbo 
tikslais, kartu atsižvelgiant į Europos 
socialinių partnerių pagrindų susitarimą dėl 
skaitmeninimo, kuris apima prisijungimo ir 
atsijungimo tvarką; primygtinai reikalauja, 
kad visose teisėkūros iniciatyvose būtų 
gerbiama socialinių partnerių autonomija 
nacionaliniu lygmeniu, nacionalinės 
kolektyvinės sutartys ir nacionalinės darbo 
rinkos tradicijos bei modeliai ir kad ja 
nebūtų daromas poveikis teisei derėtis dėl 
kolektyvinių sutarčių, jas sudaryti ir 
vykdyti pagal nacionalinę teisę ir praktiką;

13. primena konkrečius įvairių sektorių 
poreikius ir skirtumus, susijusius su teise 
atsijungti; ragina Komisiją, remiantis 
išsamiu ir tinkamu vertinimu ir 
konsultacijomis su valstybėmis narėmis bei 
socialiniais partneriais, pateikti pasiūlymą 
dėl direktyvos dėl būtiniausių standartų ir 
sąlygų siekiant užtikrinti, kad darbuotojai 
galėtų veiksmingai pasinaudoti savo teise 
atsijungti, ir reglamentuoti esamų ir naujų 
skaitmeninių priemonių naudojimą darbo 
tikslais, kartu atsižvelgiant į Europos 
socialinių partnerių bendrąjį susitarimą dėl 
skaitmeninimo, kuris apima prisijungimo ir 
atsijungimo tvarką; primena, kad 
Bendrajame susitarime numatyta, jog 
socialiniai partneriai per ateinančius 
trejus metus turi imtis įgyvendinimo 
priemonių, ir kad teikiant pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto 
nepasibaigus tam įgyvendinimo 
laikotarpiui būtų nepaisoma SESV 
nustatyto socialinių partnerių vaidmens; 
primygtinai reikalauja, kad visose 
teisėkūros iniciatyvose būtų gerbiama 
socialinių partnerių autonomija 
nacionaliniu lygmeniu, nacionalinės 
kolektyvinės sutartys ir nacionalinės darbo 
rinkos tradicijos bei modeliai ir kad jomis 
nebūtų daromas poveikis teisei derėtis dėl 
kolektyvinių sutarčių, jas sudaryti ir 
vykdyti pagal nacionalinę teisę ir praktiką;
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