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Rätten att inte vara uppkopplad
2019/2181(INL)

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om de 
specifika behoven inom och skillnaderna 
mellan olika sektorer med avseende på 
rätten att inte vara uppkopplad. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att, 
på grundval av en utförlig bedömning, en 
ordentlig utvärdering och ett samråd med 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter, lägga fram ett förslag till ett 
unionsdirektiv om minimikrav och villkor 
för att säkerställa att arbetstagare i 
praktiken kan utöva sin rätt att inte vara 
uppkopplad och för att reglera 
användningen av befintliga och nya 
digitala verktyg i arbetssyfte, samtidigt 
som man beaktar de europeiska 
arbetsmarknadsparternas ramavtal om 
digitalisering, vilket inbegriper 
bestämmelser om uppkoppling och 
nedkoppling. Parlamentet insisterar på att 
alla lagstiftningsinitiativ måste respektera 
arbetsmarknadsparternas autonomi på 
nationell nivå, nationella kollektivavtal och 
nationella arbetsmarknadstraditioner och 
arbetsmarknadsmodeller, och de får inte 
påverka rätten att förhandla fram, ingå och 
verkställa kollektivavtal i enlighet med 
nationell rätt och praxis.

13. Europaparlamentet påminner om de 
specifika behoven inom och skillnaderna 
mellan olika sektorer med avseende på 
rätten att inte vara uppkopplad. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att, 
på grundval av en utförlig bedömning, en 
ordentlig utvärdering och ett samråd med 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter, lägga fram ett förslag till ett 
unionsdirektiv om minimikrav och villkor 
för att säkerställa att arbetstagare i 
praktiken kan utöva sin rätt att inte vara 
uppkopplad och för att reglera 
användningen av befintliga och nya 
digitala verktyg i arbetssyfte, samtidigt 
som man beaktar de europeiska 
arbetsmarknadsparternas ramavtal om 
digitalisering, vilket inbegriper 
bestämmelser om uppkoppling och 
nedkoppling. Parlamentet påminner om 
att ramavtalet föreskriver att 
arbetsmarknadens parter ska vidta 
genomförandeåtgärder inom de närmaste 
tre åren och att ett lagstiftningsförslag 
före utgången av denna 
genomförandeperiod skulle åsidosätta den 
roll som arbetsmarknadens parter har 
enligt EUF-fördraget. Parlamentet 
insisterar på att alla lagstiftningsinitiativ 
måste respektera arbetsmarknadsparternas 
autonomi på nationell nivå, nationella 
kollektivavtal och nationella 
arbetsmarknadstraditioner och 
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arbetsmarknadsmodeller, och de får inte 
påverka rätten att förhandla fram, ingå och 
verkställa kollektivavtal i enlighet med 
nationell rätt och praxis.
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