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Verslag A9-0246/2020
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Het recht om offline te zijn
2019/2181(INL)

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. herinnert aan de specifieke 
behoeften van en de verschillen tussen de 
diverse sectoren ten aanzien van het recht 
om offline te zijn; verzoekt de Commissie 
om, op basis van een grondige beoordeling, 
een degelijke evaluatie en overleg met de 
lidstaten en de sociale partners, een 
voorstel in te dienen voor een richtlijn van 
de Unie inzake minimumnormen en 
voorwaarden om ervoor te zorgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
daadwerkelijk kunnen uitoefenen en om 
het gebruik van bestaande en nieuwe 
digitale hulpmiddelen voor 
arbeidsdoeleinden te reguleren, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
kaderovereenkomst van de Europese 
sociale partners inzake digitalisering, die 
regelingen omvat om on- en offline te zijn; 
dringt erop aan dat elk wetgevingsvoorstel 
de autonomie van de nationale sociale 
partners, nationale collectieve 
overeenkomsten en nationale tradities en 
modellen op de arbeidsmarkt eerbiedigt en 
geen afbreuk doet aan het recht om in 
overeenstemming met het nationaal recht 
en de nationale praktijken over collectieve 
overeenkomsten te onderhandelen, deze af 
te sluiten en te doen naleven;

13. herinnert aan de specifieke 
behoeften van en de verschillen tussen de 
diverse sectoren ten aanzien van het recht 
om offline te zijn; verzoekt de Commissie 
om, op basis van een grondige beoordeling, 
een degelijke evaluatie en overleg met de 
lidstaten en de sociale partners, een 
voorstel in te dienen voor een richtlijn van 
de Unie inzake minimumnormen en 
voorwaarden om ervoor te zorgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
daadwerkelijk kunnen uitoefenen en om 
het gebruik van bestaande en nieuwe 
digitale hulpmiddelen voor 
arbeidsdoeleinden te reguleren, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de 
kaderovereenkomst van de Europese 
sociale partners inzake digitalisering, die 
regelingen omvat om on- en offline te zijn; 
herinnert eraan dat in de 
kaderovereenkomst wordt bepaald dat de 
sociale partners binnen de komende drie 
jaar uitvoeringsmaatregelen zullen treffen 
en dat, wanneer er voor het einde van die 
uitvoeringsperiode een wetgevingsvoorstel 
wordt ingediend, voorbijgegaan wordt aan 
de rol van de sociale partners als 
vastgelegd in het VWEU; dringt erop aan 
dat elk wetgevingsvoorstel de autonomie 
van de nationale sociale partners, nationale 
collectieve overeenkomsten en nationale 
tradities en modellen op de arbeidsmarkt 
eerbiedigt en geen afbreuk doet aan het 
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recht om in overeenstemming met het 
nationaal recht en de nationale praktijken 
over collectieve overeenkomsten te 
onderhandelen, deze af te sluiten en te 
doen naleven;

Or. en


