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Pozmeňujúci návrh 2
Alex Agius Saliba
v mene skupiny S&D

Správa A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
Právo na odpojenie
2019/2181(INL)

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. pripomína osobitné potreby a 
rozdiely v rôznych odvetviach v súvislosti 
s právom na odpojenie; vyzýva Komisiu, 
aby na základe dôkladného posúdenia, 
riadneho hodnotenia a konzultácie s 
členskými štátmi a sociálnymi partnermi 
predložila návrh smernice Únie o 
minimálnych normách a podmienkach s 
cieľom zabezpečiť, aby pracovníci mohli 
účinne uplatňovať svoje právo na 
odpojenie, a s cieľom regulovať používanie 
existujúcich a nových digitálnych nástrojov 
na pracovné účely, pričom zohľadní 
rámcovú dohodu európskych sociálnych 
partnerov o digitalizácii, ktorá zahŕňa 
opatrenia na prepojenie a odpojenie; trvá 
na tom, aby každá legislatívna iniciatíva 
rešpektovala autonómiu sociálnych 
partnerov na vnútroštátnej úrovni, 
vnútroštátne kolektívne zmluvy a tradície a 
modely vnútroštátneho trhu práce a aby 
nemala vplyv na právo vyjednávať, 
uzatvárať a presadzovať kolektívne zmluvy 
v súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou;

13. pripomína osobitné potreby a 
rozdiely v rôznych odvetviach v súvislosti 
s právom na odpojenie; vyzýva Komisiu, 
aby na základe dôkladného posúdenia, 
riadneho hodnotenia a konzultácie s 
členskými štátmi a sociálnymi partnermi 
predložila návrh smernice Únie o 
minimálnych normách a podmienkach s 
cieľom zabezpečiť, aby pracovníci mohli 
účinne uplatňovať svoje právo na 
odpojenie, a s cieľom regulovať používanie 
existujúcich a nových digitálnych nástrojov 
na pracovné účely, pričom zohľadní 
rámcovú dohodu európskych sociálnych 
partnerov o digitalizácii, ktorá zahŕňa 
opatrenia na prepojenie a odpojenie; 
pripomína, že v rámcovej dohode sa 
stanovuje, že sociálni partneri prijmú v 
priebehu nasledujúcich troch rokov 
vykonávacie opatrenia, a že predložením 
legislatívneho návrhu pred uplynutím 
tohto vykonávacieho obdobia by sa 
ignorovala úloha sociálnych partnerov 
zakotvená v ZFEÚ; trvá na tom, aby každá 
legislatívna iniciatíva rešpektovala 
autonómiu sociálnych partnerov na 
vnútroštátnej úrovni, vnútroštátne 
kolektívne zmluvy a tradície a modely 
vnútroštátneho trhu práce a aby nemala 
vplyv na právo vyjednávať, uzatvárať a 
presadzovať kolektívne zmluvy v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou;
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