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13. przypomina o szczególnych 
potrzebach i różnicach między różnymi 
sektorami w odniesieniu do prawa do bycia 
offline; wzywa Komisję, by na podstawie 
dogłębnej i właściwej oceny oraz 
konsultacji z państwami członkowskimi i 
partnerami społecznymi przedłożyła 
wniosek dotyczący unijnej dyrektywy w 
sprawie minimalnych norm i warunków w 
celu zagwarantowania, że pracownicy będą 
w stanie skutecznie korzystać z 
przysługującego im prawa do bycia offline, 
oraz w celu uregulowania korzystania z 
istniejących i nowych narzędzi cyfrowych 
do celów zawodowych, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu umowy ramowej 
europejskich partnerów społecznych w 
sprawie cyfryzacji, obejmującej warunki 
bycia online i offline; nalega, aby wszelkie 
inicjatywy ustawodawcze respektowały 
autonomię partnerów społecznych na 
szczeblu krajowym, krajowe układy 
zbiorowe oraz tradycje i modele krajowego 
rynku pracy i aby nie naruszały prawa do 
negocjowania, zawierania i egzekwowania 
układów zbiorowych zgodnie z prawem 
krajowym i praktyką krajową;
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sektorami w odniesieniu do prawa do bycia 
offline; wzywa Komisję, by na podstawie 
dogłębnej i właściwej oceny oraz 
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w stanie skutecznie korzystać z 
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zbiorowych zgodnie z prawem krajowym i 
praktyką krajową;
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