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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina par dažādu nozaru 
īpašajām vajadzībām un atšķirībām 
attiecībā uz tiesībām būt bezsaistē; aicina 
Komisiju, pamatojoties uz rūpīgu analīzi, 
pienācīgu izvērtējumu un apspriešanos ar 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
nākt klajā ar priekšlikumu Savienības 
direktīvai par minimālajiem standartiem un 
nosacījumiem, ar kuriem nodrošina, ka 
darba ņēmēji var praksē izmantot savas 
tiesības būt bezsaistē, un reglamentēt esošo 
un jauno digitālo rīku izmantošanu darba 
vajadzībām, vienlaikus ņemot vērā Eiropas 
sociālo partneru pamatnolīgumu par 
digitalizāciju, kurā ir ietverti noteikumi par 
pieslēgšanos un atslēgšanos; uzstāj, lai 
jebkurā likumdošanas iniciatīvā tiktu 
ievērota valsts līmenī pastāvošā sociālo 
partneru autonomija, nacionālie koplīgumi 
un valstu darba tirgus tradīcijas un modeļi 
un lai tās neskartu tiesības sarunās 
apspriest, noslēgt un īstenot koplīgumus 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi;

13. atgādina par dažādu nozaru 
īpašajām vajadzībām un atšķirībām 
attiecībā uz tiesībām būt bezsaistē; aicina 
Komisiju, pamatojoties uz rūpīgu analīzi, 
pienācīgu izvērtējumu un apspriešanos ar 
dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, 
nākt klajā ar priekšlikumu Savienības 
direktīvai par minimālajiem standartiem un 
nosacījumiem, ar kuriem nodrošina, ka 
darba ņēmēji var praksē izmantot savas 
tiesības būt bezsaistē, un reglamentēt esošo 
un jauno digitālo rīku izmantošanu darba 
vajadzībām, vienlaikus ņemot vērā Eiropas 
sociālo partneru pamatnolīgumu par 
digitalizāciju, kurā ir ietverti noteikumi par 
pieslēgšanos un esamību bezsaistē; 
atgādina, ka pamatnolīgumā ir paredzēts, 
ka sociālajiem partneriem nākamo trīs 
gadu laikā ir jāveic īstenošanas pasākumi 
un ka tiesību akta priekšlikumā, kas ir 
tiek pieņemts pirms minētā īstenošanas 
perioda beigām, drīkst neņemt vērā LESD 
noteikto sociālo partneru lomu; uzstāj, lai 
jebkurā likumdošanas iniciatīvā tiktu 
ievērota valsts līmenī pastāvošā sociālo 
partneru autonomija, nacionālie koplīgumi 
un valstu darba tirgus tradīcijas un modeļi 
un lai tās neskartu tiesības sarunās 
apspriest, noslēgt un īstenot koplīgumus 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem un praksi;
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