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Predlog spremembe 2
Alex Agius Saliba
v imenu skupine S&D

Poročilo A9-0246/2020
Alex Agius Saliba
Pravica do odklopa
(2019/2181(INL))

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. opozarja na posebne potrebe in 
razlike med različnimi sektorji v zvezi s 
pravico do odklopa; poziva Komisijo, naj 
na podlagi temeljite in ustrezne ocene in 
posvetovanja z državami članicami in 
socialnimi partnerji predstavi predlog 
direktive Unije o minimalnih standardih in 
pogojih za zagotavljanje, da bodo delavci 
lahko učinkovito uveljavljali svojo pravico 
do odklopa, in za urejanje uporabe 
obstoječih in novih digitalnih orodij za 
delo, pri tem pa naj upošteva okvirni 
sporazum evropskih socialnih partnerjev o 
digitalizaciji, ki vključuje ureditve za 
povezovanje in odklop; vztraja, da mora 
vsaka zakonodajna pobuda spoštovati 
avtonomijo socialnih partnerjev na 
nacionalni ravni, nacionalne kolektivne 
pogodbe in nacionalne tradicije in modele 
trga dela ter ne sme vplivati na pravico do 
pogajanj o kolektivnih pogodbah, 
njihovega sklepanja in izvrševanja v skladu 
z nacionalno zakonodajo in prakso;

13. opozarja na posebne potrebe in 
razlike med različnimi sektorji v zvezi s 
pravico do odklopa; poziva Komisijo, naj 
na podlagi temeljite in ustrezne ocene in 
posvetovanja z državami članicami in 
socialnimi partnerji predstavi predlog 
direktive Unije o minimalnih standardih in 
pogojih za zagotavljanje, da bodo delavci 
lahko učinkovito uveljavljali svojo pravico 
do odklopa, in za urejanje uporabe 
obstoječih in novih digitalnih orodij za 
delo, pri tem pa naj upošteva okvirni 
sporazum evropskih socialnih partnerjev o 
digitalizaciji, ki vključuje ureditve za 
povezovanje in odklop; opozarja, da 
okvirni sporazum določa, da morajo 
socialni partnerji v naslednjih treh letih 
sprejeti izvedbene ukrepe in da 
zakonodajni predlog pred koncem tega 
obdobja izvajanja ne bo upošteval vloge 
socialnih partnerjev, določenih v PDEU; 
vztraja, da mora vsaka zakonodajna 
pobuda spoštovati avtonomijo socialnih 
partnerjev na nacionalni ravni, nacionalne 
kolektivne pogodbe in nacionalne tradicije 
in modele trga dela ter ne sme vplivati na 
pravico do pogajanj o kolektivnih 
pogodbah, njihovega sklepanja in 
izvrševanja v skladu z nacionalno 
zakonodajo in prakso;
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