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Amendement 1
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Titel

Ontwerpresolutie Amendement

met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende het recht om offline te zijn

met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende de handhaving van het recht 
om offline te zijn

Or. en

Amendement 2
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), in het bijzonder 
het Verdrag van 1919 tot beperking van de 
arbeidsduur in nijverheidsondernemingen 
(nr. 1), de Aanbeveling van 1981 
betreffende het collectief onderhandelen 
(nr. 163), het Verdrag van 1981 
betreffende arbeiders met 
gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) en de 
bijbehorende aanbeveling (nr. 165),

– gezien de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), in het bijzonder 
het Verdrag van 1919 tot beperking van de 
arbeidsduur in nijverheidsondernemingen 
(nr. 1), het Verdrag betreffende de 
regeling van de arbeidsduur in de handel 
en op kantoren (nr. 30) van 1930, de 
Aanbeveling van 1981 betreffende het 
collectief onderhandelen (nr. 163), het 
Verdrag van 1981 betreffende arbeiders 
met gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) 
en de bijbehorende aanbeveling (nr. 165), 
alsook de eeuwfeestverklaring van de IAO 
over de Toekomst van Werk van 2019,

Or. en

Amendement 3
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff
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Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), in het bijzonder 
het Verdrag van 1919 tot beperking van de 
arbeidsduur in nijverheidsondernemingen 
(nr. 1), de Aanbeveling van 1981 
betreffende het collectief onderhandelen 
(nr. 163), het Verdrag van 1981 
betreffende arbeiders met 
gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) en de 
bijbehorende aanbeveling (nr. 165),

– gezien de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), in het bijzonder 
het Verdrag van 1919 tot beperking van de 
arbeidsduur in nijverheidsondernemingen 
(nr. 1), het Verdrag betreffende de 
regeling van de arbeidsduur in de handel 
en op kantoren (nr. 30) van 1930, de 
Aanbeveling van 1981 betreffende het 
collectief onderhandelen (nr. 163), het 
Verdrag van 1981 betreffende arbeiders 
met gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) 
en de bijbehorende aanbeveling (nr. 165), 
alsook de eeuwfeestverklaring van de IAO 
over de Toekomst van Werk van 2019,

Or. en

Amendement 4
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Visum 10

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), in het bijzonder 
het Verdrag van 1919 tot beperking van de 
arbeidsduur in nijverheidsondernemingen 
(nr. 1), de Aanbeveling van 1981 
betreffende het collectief onderhandelen 
(nr. 163), het Verdrag van 1981 
betreffende arbeiders met 
gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) en de 
bijbehorende aanbeveling (nr. 165),

– gezien de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO), in het bijzonder 
het Verdrag van 1919 tot beperking van de 
arbeidsduur in nijverheidsondernemingen 
(nr. 1), het Verdrag betreffende de 
regeling van de arbeidsduur in de handel 
en op kantoren (nr. 30) van 1930, de 
Aanbeveling van 1981 betreffende het 
collectief onderhandelen (nr. 163), het 
Verdrag van 1981 betreffende arbeiders 
met gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) 
en de bijbehorende aanbeveling (nr. 165), 
alsook de eeuwfeestverklaring van de IAO 
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over de Toekomst van Werk van 2019,

Or. en

Amendement 5
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het (herziene) Europees 
Sociaal Handvest van de Raad van 
Europa, zoals genoemd in artikel 151 
VWEU, en met name artikel 2 (billijke 
arbeidsvoorwaarden, waaronder 
arbeidstijden/rusttijd), artikel 3 (veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden), 
artikel 6 (collectief onderhandelen) en 
artikel 27 (bescherming van werknemers 
met gezinsverantwoordelijkheid),

Or. en

Amendement 6
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het (herziene) Europees 
Sociaal Handvest van de Raad van 
Europa, zoals genoemd in artikel 151 
VWEU, en met name artikel 2 (billijke 
arbeidsvoorwaarden, waaronder 
arbeidstijden/rusttijd), artikel 3 (veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden), 
artikel 6 (collectief onderhandelen) en 
artikel 27 (bescherming van werknemers 
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met gezinsverantwoordelijkheid),

Or. en

Amendement 7
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de kaderovereenkomst 
inzake telewerken van 2002,

Or. en

Amendement 8
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, 
Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, 
Agnes Jongerius

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het werkdocument van 
Eurofound getiteld “The right to 
disconnect in the 27 EU Member 
States”1 bis,
___________________________
1 bis Eurofound, “The right to disconnect 
in the 27 EU Member States”, 2020.

Or. en

Amendement 9
Alex Agius Saliba, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan 
Brglez, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Marc 
Angel, Elisabetta Gualmini, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez 
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Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Visum 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de kaderovereenkomst 
inzake telewerken (2002) en de 
kaderovereenkomst inzake digitalisering 
(2020) van de Europese sociale partners,

Or. en

Amendement 10
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het herziene Europees 
Sociaal Handvest van de Raad van 
Europa, met name de artikelen 2, 3, 6 
en 27,

Or. en

Amendement 11
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van het HvJ-EU 
in zaak C-518/15, dat luidt dat 
bereikbaarheidsdiensten die werknemers 
thuis verrichten en tijdens welke zij 
binnen korte tijd aan oproepen van hun 
werkgever gehoor moeten kunnen geven, 
als “arbeidstijd” moeten worden 
aangemerkt1 bis,
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______________
1 bis Arrest in zaak C-518/15, 21 februari 
2018.

Or. en

Amendement 12
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de kaderovereenkomst 
inzake digitalisering die de Europese 
sociale partners op 22 juni 2020 hebben 
ondertekend,

Or. en

Amendement 13
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Visum 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de kaderovereenkomst 
inzake digitalisering van de Europese 
sociale partners1 bis,
__________________
1 bis 
https://www.businesseurope.eu/publicatio
ns/european-social-partners-framework-
agreement-digitalisation

Or. en

Amendement 14
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel
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Ontwerpresolutie
Visum 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het arrest van het HvJ-EU 
in zaak C-55/18, dat luidt dat elke lidstaat 
werkgevers moet verplichten om een 
systeem op te zetten waarmee de 
dagelijkse arbeidstijd wordt 
geregistreerd1 bis,
________________
1 bis Arrest in zaak C-55/18, 14 mei 2019.

Or. en

Amendement 15
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Visum 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien beginsel 5 van de Europese 
pijler van sociale rechten,

Or. en

Amendement 16
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er op dit moment 
geen Unierecht is inzake het recht van 
werknemers om de verbinding met digitale 
hulpmiddelen, waaronder informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), voor het 
werk te verbreken;

A. overwegende dat er op dit moment 
geen Unierecht is inzake het recht van 
werknemers om de verbinding met digitale 
hulpmiddelen, waaronder informatie- en 
communicatietechnologie (ICT), voor het 
werk te verbreken en overwegende dat de 
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situatie in de lidstaten sterk varieert, 
waarbij sommige lidstaten specifieke 
wetgeving hebben inzake het recht om 
offline te zijn terwijl andere lidstaten deze 
materie veelal links laten liggen;

Or. en

Amendement 17
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat er momenteel 
geen EU-wetgeving is inzake de 
minimumvoorwaarden voor telewerken; 
overwegende dat een geharmoniseerde 
benadering voor ogen staat als methode 
om de bescherming van werknemers op 
EU-niveau te vergroten en de consolidatie 
van de interne markt te versterken door 
versnippering te voorkomen en 
rechtszekerheid te waarborgen;

Or. en

Amendement 18
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat er momenteel 
geen EU-wetgeving is waarin telewerken 
is gedefinieerd en waarin de 
minimumvereisten voor telewerken zijn 
neergelegd;

Or. en
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Amendement 19
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta 
Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina 
Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de digitalisering 
veel voordelen heeft opgeleverd voor 
werkgevers en werknemers, maar ook 
nadelen, aangezien door de digitalisering 
het werk kan worden geïntensiveerd, de 
werktijd kan worden verlengd en de 
onvoorspelbaarheid van de werktijd kan 
worden vergroot, waardoor de grens tussen 
werk en privéleven vervaagt;

B. overwegende dat de digitalisering 
veel voordelen heeft opgeleverd voor 
werkgevers en werknemers, waaronder 
een grotere flexibiliteit, mogelijkheden om 
het evenwicht tussen werk en privéleven te 
verbeteren, meer autonomie en minder 
reistijd, maar ook nadelen; overwegende 
dat het toenemende gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk heeft geleid 
tot een cultuur waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 
norm zijn, waardoor het werk kan worden 
geïntensiveerd en de werktijd kan worden 
verlengd, waardoor de grens tussen werk 
en privéleven vervaagt;

Or. en

Amendement 20
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de digitalisering 
veel voordelen heeft opgeleverd voor 
werkgevers en werknemers, maar ook 
nadelen, aangezien door de digitalisering 
het werk kan worden geïntensiveerd, de 
werktijd kan worden verlengd en de 
onvoorspelbaarheid van de werktijd kan 
worden vergroot, waardoor de grens tussen 

B. overwegende dat de digitalisering 
veel voordelen heeft opgeleverd voor 
werkgevers en werknemers, maar ook 
nadelen, aangezien door de digitalisering 
het werk kan worden geïntensiveerd, de 
werktijd kan worden verlengd en de 
onvoorspelbaarheid van de werktijd kan 
worden vergroot, waardoor de grens tussen 
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werk en privéleven vervaagt; werk en privéleven vervaagt en het 
normaler wordt om te verwachten dat 
mensen altijd bereikbaar zijn;

Or. en

Amendement 21
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het almaar 
toenemende gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk heeft geleid 
tot een cultuur waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 
norm zijn, hetgeen schadelijke gevolgen 
kan hebben voor de grondrechten van 
werknemers, billijke arbeidsvoorwaarden 
waaronder een billijke vergoeding, de 
beperking van de arbeidsduur en 
evenwicht tussen werk en privéleven en 
gezondheid en veiligheid op het werk 
evenals voor de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, aangezien de impact 
onevenredig groot is voor werknemers met 
zorgtaken, die vaak vrouwen zijn;

C. overwegende dat het almaar 
toenemende gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk heeft geleid 
tot een cultuur waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 
norm zijn, hetgeen positieve gevolgen kan 
hebben, zoals het verdwijnen van de 
beperking van de vaste arbeidstijd 
waardoor de werknemer zijn taken veel 
flexibeler kan spreiden, maar hetgeen ook 
schadelijke gevolgen kan hebben voor de 
beperking van de arbeid en het evenwicht 
tussen werk en privéleven en gezondheid 
en veiligheid op het werk;

Or. es

Amendement 22
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het almaar 
toenemende gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk heeft geleid 
tot een cultuur waarin onafgebroken in 

C. overwegende dat het almaar 
toenemende gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk heeft geleid 
tot een cultuur waarin onafgebroken in 
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verbinding staan en altijd aan staan de 
norm zijn, hetgeen schadelijke gevolgen 
kan hebben voor de grondrechten van 
werknemers, billijke arbeidsvoorwaarden 
waaronder een billijke vergoeding, de 
beperking van de arbeidsduur en evenwicht 
tussen werk en privéleven en gezondheid 
en veiligheid op het werk evenals voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
aangezien de impact onevenredig groot is 
voor werknemers met zorgtaken, die vaak 
vrouwen zijn;

verbinding staan en altijd aan staan de 
norm zijn, hetgeen schadelijke gevolgen 
kan hebben voor de grondrechten van 
werknemers, billijke arbeidsvoorwaarden 
waaronder een billijke vergoeding, de 
beperking van de arbeidsduur en evenwicht 
tussen werk en privéleven, de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en veiligheid op 
het werk evenals voor de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, aangezien de impact 
onevenredig groot is voor werknemers met 
zorgtaken, die vaak vrouwen zijn;

Or. en

Amendement 23
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het almaar 
toenemende gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk heeft geleid 
tot een cultuur waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 
norm zijn, hetgeen schadelijke gevolgen 
kan hebben voor de grondrechten van 
werknemers, billijke arbeidsvoorwaarden 
waaronder een billijke vergoeding, de 
beperking van de arbeidsduur en evenwicht 
tussen werk en privéleven en gezondheid 
en veiligheid op het werk evenals voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen, 
aangezien de impact onevenredig groot is 
voor werknemers met zorgtaken, die vaak 
vrouwen zijn;

C. overwegende dat het almaar 
toenemende gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk heeft geleid 
tot een cultuur waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 
norm zijn, hetgeen schadelijke gevolgen 
kan hebben voor de grondrechten van 
werknemers, billijke arbeidsvoorwaarden 
waaronder een billijke vergoeding, de 
beperking van de arbeidsduur en evenwicht 
tussen werk en privéleven, gezondheid en 
veiligheid op het werk, het mentale welzijn 
evenals voor de gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen, aangezien de impact 
onevenredig groot is voor werknemers met 
zorgtaken, die vaak vrouwen zijn;

Or. en

Amendement 24
Miriam Lexmann
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat in de digitale 
samenleving hogere verwachtingen aan 
digitale vaardigheden worden gesteld 
teneinde aan de eisen van de 
arbeidsmarkt te voldoen; overwegende dat 
dergelijke verwachtingen problematisch 
en stressvol kunnen zijn voor oudere 
werknemers of werknemers met een 
achtergestelde achtergrond die niet 
digitaal vaardig zijn; overwegende dat dit 
probleem meer speelt bij oudere mensen;

Or. en

Amendement 25
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende ook dat het gebruik 
van digitale hulpmiddelen voor het werk 
voor meer flexibiliteit zorgt die 
bevorderlijk is voor een betere organisatie 
van werk en privéleven, met name door de 
tijdwinst wat betreft vervoer of de 
mogelijkheid zich beter aan te passen aan 
persoonlijke en verplichtingen;

Or. fr

Amendement 26
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het gebruik van 
deze hulpmiddelen ook tal van voordelen 
voor werknemers en hun werkgevers kan 
inhouden;

Or. fr

Amendement 27
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de huidige 
demografische ontwikkelingen in Europa 
wijzen op een vergrijzende bevolking, 
verminderde vruchtbaarheid en 
migratiegolven; overwegende dat het niet 
bestaan van het recht om offline te zijn 
een van de redenen kan zijn waarom 
sommige gezinnen geen tijd vinden om 
kinderen te krijgen en voor kinderen te 
zorgen;

Or. ro

Amendement 28
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat onafgebroken in 
verbinding staan gevolgen kan hebben 
voor het gezinsleven en dat een gebrek 
aan tijd om zich op kinderen te 
concentreren en echt voor kinderen te 
zorgen het opvoeden van kinderen echt 
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kan belemmeren;

Or. ro

Amendement 29
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de maatregelen 
die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat een derde van de werknemers in de 
Unie tijdens de lockdown vanuit huis is 
gaan werken, afgezet tegen 5% van de 
werknemers die gewoonlijk vanuit huis 
werkten, en het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk aanzienlijk is 
toegenomen;

D. overwegende dat de maatregelen 
die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat een derde van de werknemers in de 
Unie tijdens de lockdown vanuit huis is 
gaan werken, afgezet tegen 5% van de 
werknemers die gewoonlijk vanuit huis 
werkten, en het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk aanzienlijk is 
toegenomen; overwegende dat de COVID-
19-crisis heeft aangetoond dat in deze 
periode meer mensen vanuit huis zijn 
gaan werken en dat de grens tussen werk 
en vrije tijd steeds meer is vervaagd;

Or. ro

Amendement 30
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de maatregelen 
die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat een derde van de werknemers in de 
Unie tijdens de lockdown vanuit huis is 
gaan werken, afgezet tegen 5 % van de 

D. overwegende dat de maatregelen 
die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd en het belang 
van digitale oplossingen hebben 
aangetoond, waaronder het gebruik van 
thuiswerkschema’s door bedrijven, 
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werknemers die gewoonlijk vanuit huis 
werkten, en het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk aanzienlijk is 
toegenomen;

zelfstandigen en overheidsinstellingen in 
de hele Unie; overwegende dat een derde 
van de werknemers in de Unie tijdens de 
lockdown vanuit huis is gaan werken, 
afgezet tegen 5 % van de werknemers die 
gewoonlijk vanuit huis werkten, en het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk aanzienlijk is toegenomen;

Or. en

Amendement 31
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de maatregelen 
die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat een derde van de werknemers in de 
Unie tijdens de lockdown vanuit huis is 
gaan werken, afgezet tegen 5 % van de 
werknemers die gewoonlijk vanuit huis 
werkten, en het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk aanzienlijk is 
toegenomen;

D. overwegende dat de maatregelen 
die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat een derde van de werknemers in de 
Unie tijdens de lockdown vanuit huis is 
gaan werken, afgezet tegen 5 % van de 
werknemers die gewoonlijk vanuit huis 
werkten, het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk aanzienlijk is 
toegenomen en gezien de huidige 
omstandigheden tal van ondernemingen 
telewerken in zekere mate voor hun 
werknemers in stand hebben gehouden;

Or. fr

Amendement 32
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de maatregelen D. overwegende dat de maatregelen 
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die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat een derde van de werknemers in de 
Unie tijdens de lockdown vanuit huis is 
gaan werken, afgezet tegen 5 % van de 
werknemers die gewoonlijk vanuit huis 
werkten, en het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk aanzienlijk is 
toegenomen;

die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat een derde van de werknemers in de 
Unie tijdens de lockdown vanuit huis is 
gaan werken, afgezet tegen 5 % van de 
werknemers die gewoonlijk vanuit huis 
werkten, en het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk aanzienlijk is 
toegenomen, en overwegende dat naar 
verwachting meer mensen blijven 
telewerken dan voor de COVID-19-crisis 
en dat dit aantal naar verwachting nog 
verder zal toenemen;

Or. en

Amendement 33
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de maatregelen 
die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat een derde van de werknemers in de 
Unie tijdens de lockdown vanuit huis is 
gaan werken, afgezet tegen 5 % van de 
werknemers die gewoonlijk vanuit huis 
werkten, en het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk aanzienlijk is 
toegenomen;

D. overwegende dat de maatregelen 
die in verband met de COVID-19-crisis 
zijn genomen de manier waarop mensen 
werken hebben veranderd; overwegende 
dat volgens Eurofound een derde van de 
werknemers in de Unie tijdens de 
lockdown vanuit huis is gaan werken, 
afgezet tegen 5 % van de werknemers die 
gewoonlijk vanuit huis werkten, en het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk aanzienlijk is toegenomen;

Or. en

Amendement 34
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat digitale 
hulpmiddelen meestal wel worden 
verstrekt, maar dat gezinnen met jonge 
kinderen of gezinnen die de mantelzorg 
voor een familielid dragen, geen 
praktische ondersteuning krijgen om hun 
digitale werkzaamheden en hun zorgtaken 
in goede banen te leiden; overwegende dat 
alleen concrete praktische ondersteuning 
van die categorieën werknemers, 
waaronder ook alleenstaande ouders en 
grote gezinnen, voor een goede balans 
kan zorgen;

Or. en

Amendement 35
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis een zwaardere wissel heeft 
getrokken op vrouwen, zowel wat hun 
economische als hun thuissituatie betreft; 
overwegende dat telewerken in een tijd 
van afstand houden en lockdowns veel 
werkende moeders zwaar valt, met name 
moeders met kleine kinderen, want zij 
moeten hun werk, het thuisonderwijs van 
hun kinderen en de zorg voor hun gezin 
in evenwicht zien te houden;

Or. en

Amendement 36
Miriam Lexmann
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het recht om 
offline te zijn een grondrecht en een 
belangrijke doelstelling van het sociaal 
beleid moet zijn om de rechten van alle 
werknemers in het nieuwe digitale tijdperk 
te beschermen;

E. overwegende dat het recht om 
offline te zijn onlosmakelijk verbonden 
moet zijn met de nieuwe werkpatronen in 
het nieuwe digitale tijdperk; overwegende 
dat dat recht moet worden beschouwd als 
een belangrijke doelstelling van het sociaal 
beleid om de rechten van alle werknemers 
te beschermen;

Or. en

Amendement 37
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het recht om 
offline te zijn een grondrecht en een 
belangrijke doelstelling van het sociaal 
beleid moet zijn om de rechten van alle 
werknemers in het nieuwe digitale tijdperk 
te beschermen;

E. overwegende dat het recht om 
offline te zijn een grondrecht en een 
belangrijke doelstelling van het sociaal 
beleid van de Unie moet zijn om de 
rechten van alle werknemers in het nieuwe 
digitale tijdperk te beschermen;

Or. en

Amendement 38
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het recht om 
offline te zijn een grondrecht en een 
belangrijke doelstelling van het sociaal 
beleid moet zijn om de rechten van alle 

E. overwegende dat het recht om 
offline te zijn een grondrecht en een 
belangrijke doelstelling van het sociaal 
beleid is om de rechten van alle 
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werknemers in het nieuwe digitale tijdperk 
te beschermen;

werknemers in het nieuwe digitale tijdperk 
te beschermen;

Or. en

Amendement 39
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat het recht om 
offline te zijn een grondrecht en een 
belangrijke doelstelling van het sociaal 
beleid moet zijn om de rechten van alle 
werknemers in het nieuwe digitale tijdperk 
te beschermen;

E. overwegende dat het recht om 
offline te zijn een belangrijke doelstelling 
van het sociaal beleid moet zijn om de 
rechten van alle werknemers in het nieuwe 
digitale tijdperk te beschermen;

Or. it

Amendement 40
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de technologische 
vooruitgang een extra complicerende 
factor bij de monitoring en bewaking op 
het werk vormt; overwegende dat het 
gebruik van opdringerige digitale 
technologieën op het werk in slechts 
enkele lidstaten tot op zekere hoogte wordt 
aangepakt en gereguleerd is; 
overwegende dat in artikel 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie staat: “Eenieder heeft 
recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens” [BR1]; en 
overwegende dat dit artikel in meerdere 
nationale rechtsgebieden is aangehaald 
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om de privacy van werknemers in hun 
werkomgeving te beschermen; 
overwegende dat artikel 8 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de uitvoering van de 
AVG ervoor moeten zorgen dat 
werknemers voldoende informatie over de 
omvang en de aard van de monitoring en 
bewaking krijgen en dat de werkgever 
verplicht is de maatregelen te 
rechtvaardigen en de effecten daarvan te 
minimaliseren door de minst opdringerige 
methoden te gebruiken;

Or. en

Amendement 41
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat 27 % van de 
telewerkende respondenten in een studie 
van Eurofound aangaven te hebben 
gewerkt in hun vrije tijd om te voldoen 
aan vereisten van het werk1 bis;
__________________
1 bis 
https://www.eurofound.europa.eu/nl/publi
cations/blog/covid-19-unleashed-the-
potential-for-telework-how-are-workers-
coping

Or. pl

Amendement 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat vrouwen veel 
zwaarder door de COVID-19-pandemie 
worden getroffen dan mannen, omdat zij 
nog steeds voornamelijk, al dan niet van 
oudsher, de zorg voor huis en gezin 
dragen;

Or. en

Amendement 43
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie wereldwijd 
meer dan 300 miljoen mensen lijden aan 
een depressie of andere veelvoorkomende 
geestelijke aandoening die met hun werk 
te maken heeft en dat elk jaar 38,2 % van 
de EU-bevolking aan een geestelijke 
aandoening lijdt1 bis/1 ter;
1 bis 
https://www.businesseurope.eu/publicatio
ns/european-social-partners-framework-
agreement-digitalisation
1 terhttps://ec.europa.eu/health/sites/health
/files/mental_health/docs/compass_2017w
orkplace_en.pdf

Or. en

Amendement 44
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de 
opdringerige aspecten van technologie 
verschijnselen als isolement, digitale 
verslaving, slaapgebrek, emotionele 
uitputting, angststoornissen en burn-out 
kunnen verergeren en zo de 
levenskwaliteit kunnen verlagen;

Or. en

Amendement 45
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat monotone, 
zich steeds herhalende handelingen die 
gedurende lange tijd en al dan niet met 
een voorwerp worden uitgevoerd, tot 
spier- en skeletaandoeningen kunnen 
leiden;

Or. en

Amendement 46
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat de digitale 
transitie niet alleen economische en 
sociale voordelen, alsook nieuwe kansen 
voor bedrijven en werknemers met zich 
meebrengt, maar ook gepaard gaat met 
een aantal ethische, juridische en 
werkgerelateerde uitdagingen; 
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overwegende dat de digitale transitie een 
positief effect op de 
arbeidsomstandigheden moet hebben en 
dat daarbij de eerbiediging van de 
mensenrechten en de grondrechten en 
waarden van de Unie als leidraad moet 
dienen;

Or. en

Amendement 47
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Overweging E septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E septies. overwegende dat de 
verzameling van gegevens over 
werknemers, artificiële-
intelligentietoepassingen op het werk en 
toepassingen voor personeelsbeheer 
verder gaan dan alleen vergaren en 
aggregeren, maar ook voorspellingen, 
metingen, rapportages en analyses ten 
aanzien van het potentieel en de prestaties 
van werknemers omvatten, wat het 
werknemers lastig maakt om hun recht 
om offline te zijn doeltreffend uit te 
oefenen, omdat er sprake is van directe 
bewaking, omdat werknemers worden 
aangemoedigd selftrackingsoftware of 
-apparatuur te gebruiken, omdat er 
sprake is van scheve machtsverhoudingen 
op de werkvloer of omdat managers 
inspelen op de competitiedrang van 
mensen om hun weerstand weg te nemen 
tegen technologieën die het hun moeilijk 
maken los te komen van hun werk;

Or. en

Amendement 48
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel
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Ontwerpresolutie
Overweging E octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E octies. overwegende dat in de 
afgelopen jaren veel nieuwe vormen voor 
het bewaken van de werkplek en de 
prestaties van werknemers intensiever 
worden gebruikt, waardoor bedrijven en 
de gebruikte software veel aspecten van 
biologische menselijke activiteiten of 
onderdelen van hun werk- en 
leefomstandigheden kunnen bijhouden 
zoals voorheen niet gebeurde, en 
waardoor het management van bedrijven 
in realtime beschikt over informatie voor 
analyses en voorspellingen betreffende de 
bewaking van werknemers, waarmee het 
recht van werknemers om offline te zijn in 
het geding komt;

Or. en

Amendement 49
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat digitale hulpmiddelen 
voor het werk, waaronder ICT, hebben 
gezorgd voor meer flexibiliteit wat betreft 
de plaats, tijd en manier waarop werk kan 
worden verricht en werknemers kunnen 
worden bereikt;

1. benadrukt dat digitale hulpmiddelen 
voor het werk, waaronder ICT, hebben 
gezorgd voor meer flexibiliteit wat betreft 
de plaats, tijd en manier waarop werk kan 
worden verricht en werknemers kunnen 
worden bereikt; wijst erop dat de meeste 
werknemers blij zijn met deze flexibiliteit, 
want zo kunnen zij hun werk en 
privéleven beter in evenwicht houden, wat 
het dagelijks leven van zowel henzelf als 
van hun gezinsleden ten goede komt; 
merkt op dat de behoeften van 
werknemers sterk uiteenlopen; benadrukt 
in dit verband hoe belangrijk het is op de 
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werkplek kaders te ontwikkelen om de 
persoonlijke flexibiliteit te vergroten 
terwijl het recht op een privéleven wordt 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 50
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat digitale hulpmiddelen 
voor het werk, waaronder ICT, hebben 
gezorgd voor meer flexibiliteit wat betreft 
de plaats, tijd en manier waarop werk kan 
worden verricht en werknemers kunnen 
worden bereikt;

1. benadrukt dat digitale hulpmiddelen 
voor het werk, waaronder ICT, hebben 
gezorgd voor meer flexibiliteit wat betreft 
de plaats, tijd en manier waarop werk kan 
worden verricht en werknemers kunnen 
worden bereikt (zelfs buiten werktijden) in 
een arbeidscontext die wordt gekenmerkt 
door een gebrek aan wettelijke 
voorschriften, de input van vakbonden en 
collectieve arbeidsovereenkomsten, en 
door de proliferatie van niet-standaard of 
atypische dienstverbanden;

Or. en

Amendement 51
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. wijst erop dat het gebruik van deze 
nieuwe hulpmiddelen aldus een troef kan 
inhouden voor werkgevers en voor 
werknemers die zo over meer flexibiliteit 
beschikken, tijd kunnen besparen qua 
vervoer en soms gemakkelijker hun 
persoonlijke en familiale verplichtingen 
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kunnen nakomen;

Or. fr

Amendement 52
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat de sociale 
partners de aangewezen organisaties zijn 
om op sector- of bedrijfsniveau flexibele 
kaders in te voeren waarin persoonlijke 
flexibiliteit en de bescherming van de 
rechten van werknemers worden 
geregeld; roept de lidstaten in dit verband 
op om dergelijke kaders te stimuleren;

Or. en

Amendement 53
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
geestelijke gezondheid en welzijn;

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
fysieke en geestelijke gezondheid en 
welzijn; benadrukt het feit dat de 
Europese enquête naar de 
arbeidsomstandigheden (EWCS) van 
Eurofound aantoont dat telewerkers in 
vergelijking met werknemers die op een 
bedrijfslocatie werken twee keer zo vaak 
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langer werken dan de 48 uur die in het 
Unierecht is vastgelegd en tussen elke 
werkdag minder dan 11 uur rusten; merkt 
op dat bijna 30 % van deze telewerkers 
aangeeft dat ze elke dag of meerdere 
keren per week ook in hun vrije tijd 
werken, terwijl dat voor werknemers op 
kantoor minder dan 5 % is; merkt uiterst 
bezorgd op dat uit dezelfde bevindingen 
naar voren komt dat geregelde telewerkers 
meer risico lopen op stress door hun werk 
en op slaapstoornissen; onderstreept dat 
andere effecten op de gezondheid van 
geregelde thuiswerkers en vaak mobiel 
werkende werknemers bestaan uit 
hoofdpijn, overbelaste ogen, 
vermoeidheid, angststoornissen en spier- 
en skeletaandoeningen;

Or. en

Amendement 54
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
geestelijke gezondheid en welzijn;

2. merkt op dat deze ontwikkeling, 
mits goed gestuurd, werknemers een 
manier biedt om hun werktijden en 
werkzaamheden beter te organiseren en 
hun digitale werkzaamheden met hun 
zorgtaken te combineren; wijst er echter 
op dat bij gebrek aan de juiste sturing 
onafgebroken bereikbaarheid in combinatie 
met veeleisend werk en de toenemende 
mate waarin van werknemers wordt 
verwacht dat zij op elk moment bereikbaar 
zijn, negatieve gevolgen kan hebben voor 
de grondrechten van werknemers en hun 
fysieke en geestelijke gezondheid en 
welzijn;

Or. en
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Amendement 55
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
geestelijke gezondheid en welzijn;

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
fysieke en geestelijke gezondheid en 
welzijn, maar eveneens positieve gevolgen 
kan hebben voor innovatieve 
arbeidsvormen en -wijzen, aangepast aan 
de huidige realiteit van de markt en van 
de ICT met veel meer vrijheid;

Or. es

Amendement 56
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
geestelijke gezondheid en welzijn;

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers, het 
evenwicht tussen werk en privéleven en 
voor hun fysieke en geestelijke gezondheid 
en welzijn;

Or. fr
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Amendement 57
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
geestelijke gezondheid en welzijn;

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
fysieke en geestelijke gezondheid, welzijn 
en de ontplooiing van hun privé- en 
gezinsleven;

Or. fr

Amendement 58
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers en hun 
geestelijke gezondheid en welzijn;

2. wijst erop dat onafgebroken 
bereikbaarheid in combinatie met 
veeleisend werk en de toenemende mate 
waarin van werknemers wordt verwacht 
dat zij op elk moment bereikbaar zijn, 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
grondrechten van werknemers, hun fysieke 
en geestelijke gezondheid en welzijn en 
hun gezinssituatie;

Or. ro

Amendement 59
Petra De Sutter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. erkent dat een doeltreffende 
registratie van de arbeidstijd ertoe kan 
bijdragen dat de contractuele werktijden 
worden geëerbiedigd; benadrukt dat het 
weliswaar belangrijk is dat de arbeidstijd 
wordt geregistreerd om ervoor te zorgen 
dat de overeengekomen uren en wettelijke 
grenzen niet worden overschreden, maar 
dat de effectiviteit extra aandacht vergt, 
aangezien slechts een paar lidstaten dit 
hebben gereguleerd;

Or. en

Amendement 60
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. herinnert eraan dat onafgebroken 
bereikbaarheid een probleem is dat niet 
alleen op de werkplek speelt, want het 
buitensporige gebruik van digitale 
apparaten en hulpmiddelen in het 
privéleven kan ook gevolgen voor het 
lichamelijke en geestelijke welzijn 
hebben;

Or. en

Amendement 61
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat steeds meer bewijs 
aantoont dat een vermindering van 
regelmatig lange werktijden onder meer 
een positief effect heeft op de fysieke en 
geestelijke gezondheid van werknemers en 
zorgt voor een verbetering van de 
veiligheid op het werk en een hogere 
arbeidsproductiviteit doordat vermoeidheid 
en stress afnemen, de tevredenheid van 
werknemers met het werk en hun motivatie 
toenemen en het ziekteverzuim afneemt10;

3. merkt op dat steeds meer bewijs 
aantoont dat de afbakening van 
werktijden, een zekere flexibiliteit in de 
organisatie van de arbeidstijd in 
combinatie met actieve maatregelen ter 
verbetering van het welzijn op het werk 
onder meer een positief effect hebben op 
de fysieke en geestelijke gezondheid van 
werknemers en zorgt voor een verbetering 
van de veiligheid op het werk en een 
hogere arbeidsproductiviteit doordat 
vermoeidheid en stress afnemen, de 
tevredenheid van werknemers met het werk 
en hun motivatie toenemen en het 
ziekteverzuim afneemt10;

__________________ __________________
10 Messenger, ILO, geciteerd in de studie 
over de beoordeling van de Europese 
meerwaarde, uitgevoerd door de afdeling 
Europese meerwaarde van de 
onderzoeksdiensten van het Europees 
Parlement (EPRS) getiteld “The right to 
disconnect” (Het recht om offline te zijn, 
PE 642.847, juli 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

10 Messenger, ILO, geciteerd in de studie 
over de beoordeling van de Europese 
meerwaarde, uitgevoerd door de afdeling 
Europese meerwaarde van de 
onderzoeksdiensten van het Europees 
Parlement (EPRS) getiteld “The right to 
disconnect” (Het recht om offline te zijn, 
PE 642.847, juli 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

Or. fr

Amendement 62
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat steeds meer bewijs 
aantoont dat een vermindering van 
regelmatig lange werktijden onder meer 
een positief effect heeft op de fysieke en 
geestelijke gezondheid van werknemers en 

3. merkt op dat steeds meer bewijs 
aantoont dat een evenwicht tussen werk en 
privéleven onder meer een positief effect 
heeft op de fysieke en geestelijke 
gezondheid van werknemers en zorgt voor 
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zorgt voor een verbetering van de 
veiligheid op het werk en een hogere 
arbeidsproductiviteit doordat vermoeidheid 
en stress afnemen, de tevredenheid van 
werknemers met het werk en hun motivatie 
toenemen en het ziekteverzuim afneemt10;

een verbetering van de veiligheid op het 
werk en een hogere arbeidsproductiviteit 
doordat vermoeidheid en stress afnemen, 
de tevredenheid van werknemers met het 
werk en hun motivatie toenemen en het 
ziekteverzuim afneemt10;

__________________ __________________
10 Messenger, ILO, geciteerd in de studie 
over de beoordeling van de Europese 
meerwaarde, uitgevoerd door de afdeling 
Europese meerwaarde van de 
onderzoeksdiensten van het Europees 
Parlement (EPRS) getiteld “The right to 
disconnect” (Het recht om offline te zijn, 
PE 642.847, juli 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

10 Messenger, ILO, geciteerd in de studie 
over de beoordeling van de Europese 
meerwaarde, uitgevoerd door de afdeling 
Europese meerwaarde van de 
onderzoeksdiensten van het Europees 
Parlement (EPRS) getiteld “The right to 
disconnect” (Het recht om offline te zijn, 
PE 642.847, juli 2020): 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/BRIE/2020/642847/EPRS_BRI(2020)
642847_EN.pdf

Or. fr

Amendement 63
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderkent dat het belangrijk is dat 
digitale hulpmiddelen voor het werk goed 
en op efficiënte wijze worden gebruikt, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat geen 
inbreuk wordt gemaakt op het recht van 
werknemers op billijke 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 
billijke vergoeding, de beperking van de 
werktijd en evenwicht tussen werk en 
privéleven, evenals gezondheid en 
veiligheid op het werk;

4. onderkent dat het belangrijk is dat 
digitale hulpmiddelen voor het werk goed 
en op efficiënte wijze worden gebruikt, 
voor zowel werknemers als werkgevers, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat geen 
inbreuk wordt gemaakt op het recht van 
werknemers op billijke 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 
billijke vergoeding, de beperking van de 
werktijd en evenwicht tussen werk en 
privéleven, evenals gezondheid en 
veiligheid op het werk;

Or. fr
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Amendement 64
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderkent dat het belangrijk is dat 
digitale hulpmiddelen voor het werk goed 
en op efficiënte wijze worden gebruikt, 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat geen 
inbreuk wordt gemaakt op het recht van 
werknemers op billijke 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 
billijke vergoeding, de beperking van de 
werktijd en evenwicht tussen werk en 
privéleven, evenals gezondheid en 
veiligheid op het werk;

4. onderkent dat het belangrijk is dat 
digitale hulpmiddelen voor het werk 
redelijkerwijs, goed en op efficiënte wijze 
worden gebruikt, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat geen inbreuk wordt gemaakt 
op het recht van werknemers op billijke 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 
billijke vergoeding, de beperking van de 
werktijd en evenwicht tussen werk en 
privéleven, evenals gezondheid en 
veiligheid op het werk;

Or. fr

Amendement 65
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers het risico 
op onbetaald overwerk vergroten, een 
negatieve invloed hebben op hun 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
verhinderen dat zij van hun werk herstellen 
en het risico op psychosociale en 
lichamelijke problemen als 
angststoornissen, depressie en of burn-out 
vergroten;

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers het risico 
op onbetaald overwerk vergroten, hun 
productiviteit op het werk mogelijk 
verminderen, een negatieve invloed 
hebben op hun evenwicht tussen werk en 
privéleven, verhinderen dat zij van hun 
werk herstellen en het risico op 
psychosociale en lichamelijke problemen 
als angststoornissen, depressie, burn-out en 
technostress vergroten;

Or. pl
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Amendement 66
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers het risico 
op onbetaald overwerk vergroten, een 
negatieve invloed hebben op hun 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
verhinderen dat zij van hun werk 
herstellen en het risico op psychosociale en 
lichamelijke problemen als 
angststoornissen, depressie en of burn-out 
vergroten;

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers het risico 
op onbetaald overwerk bij bepaalde 
soorten werk vergroten, een negatieve 
invloed hebben op hun evenwicht tussen 
werk en privéleven doordat wordt 
verhinderd dat zij van hun werk herstellen 
en het risico op psychosociale en 
lichamelijke problemen als 
angststoornissen, depressie en of burn-out 
wordt vergroot;

Or. es

Amendement 67
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers het risico 
op onbetaald overwerk vergroten, een 
negatieve invloed hebben op hun 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
verhinderen dat zij van hun werk herstellen 
en het risico op psychosociale en 
lichamelijke problemen als 
angststoornissen, depressie en of burn-out 
vergroten;

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers de 
gezondheid en veiligheid op het werk in 
gevaar kunnen brengen en het risico op 
onbetaald overwerk vergroten, een 
negatieve invloed hebben op hun 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
verhinderen dat zij van hun werk herstellen 
en het risico op psychosociale en 
lichamelijke problemen als 
angststoornissen, depressie en of burn-out 
vergroten;

Or. en
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Amendement 68
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, 
Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers het risico 
op onbetaald overwerk vergroten, een 
negatieve invloed hebben op hun 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
verhinderen dat zij van hun werk herstellen 
en het risico op psychosociale en 
lichamelijke problemen als 
angststoornissen, depressie en of burn-out 
vergroten;

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers en 
langere werktijden het risico op onbetaald 
overwerk vergroten, een negatieve invloed 
hebben op hun evenwicht tussen werk en 
privéleven, verhinderen dat zij van hun 
werk herstellen en het risico op 
psychosociale en lichamelijke problemen 
als angststoornissen, depressie en of burn-
out vergroten;

Or. en

Amendement 69
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers het risico 
op onbetaald overwerk vergroten, een 
negatieve invloed hebben op hun 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
verhinderen dat zij van hun werk herstellen 
en het risico op psychosociale en 
lichamelijke problemen als 
angststoornissen, depressie en of burn-out 
vergroten;

5. is van oordeel dat onderbrekingen 
van de vrije tijd van werknemers het risico 
op onbetaald overwerk vergroten, een 
negatieve invloed hebben op hun 
evenwicht tussen werk en privéleven, 
verhinderen dat zij van hun werk herstellen 
en het risico op psychosociale, geestelijke 
en lichamelijke problemen als 
angststoornissen, depressie en of burn-out 
vergroten;

Or. en
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Amendement 70
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. erkent dat het van belang is 
criteria vast te stellen voor het bepalen 
van de manier waarop de vergoeding voor 
buiten de arbeidstijd verricht werk moet 
worden berekend;

Or. it

Amendement 71
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderkent de bevindingen van 
Eurofound die aantonen dat mensen die 
vanuit huis werken vaker geneigd zijn 
langer en op onregelmatige tijden te 
werken; benadrukt dat het aantal 
werknemers in de Unie dat melding maakt 
van lange werktijden of niet van zijn vrije 
tijd kan genieten, toeneemt;

6. onderkent de bevindingen van 
Eurofound die aantonen dat mensen die 
geregeld vanuit huis werken in 
vergelijking met werknemers die op een 
bedrijfslocatie werken ruim twee keer zo 
vaak geneigd zijn langer te werken dan de 
48 uur per week die in het Unierecht is 
vastgelegd en tussen elke werkdag minder 
dan 11 uur te rusten; wijst erop dat bijna 
30 % van deze telewerkers aangeeft dat ze 
elke dag of meerdere keren per week ook 
in hun vrije tijd werken, terwijl dat voor 
werknemers op kantoor minder dan 5 % 
is, en dat telewerkers ook vaker geneigd 
zijn om op onregelmatige tijden te werken; 
benadrukt dat het aantal thuiswerkers in de 
Unie dat melding maakt van lange 
werktijden of niet van zijn vrije tijd kan 
genieten, toeneemt;

Or. en
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Amendement 72
Alex Agius Saliba, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, 
Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderkent de bevindingen van 
Eurofound die aantonen dat mensen die 
vanuit huis werken vaker geneigd zijn 
langer en op onregelmatige tijden te 
werken; benadrukt dat het aantal 
werknemers in de Unie dat melding maakt 
van lange werktijden of niet van zijn vrije 
tijd kan genieten, toeneemt;

6. onderkent de bevindingen van 
Eurofound die aantonen dat mensen die 
geregeld vanuit huis werken in 
vergelijking met werknemers die op een 
bedrijfslocatie werken ruim twee keer zo 
vaak geneigd zijn langer te werken dan de 
48 uur per week die in het Unierecht is 
vastgelegd en tussen elke werkdag minder 
dan 11 uur te rusten; wijst erop dat bijna 
30 % van deze telewerkers aangeeft dat ze 
elke dag of meerdere keren per week ook 
in hun vrije tijd werken, terwijl dat voor 
werknemers op kantoor minder dan 5 % 
is, en dat telewerkers ook vaker geneigd 
zijn om op onregelmatige tijden te werken; 
benadrukt dat het aantal thuiswerkers in de 
Unie dat melding maakt van lange 
werktijden of niet van zijn vrije tijd kan 
genieten, toeneemt;

Or. en

Amendement 73
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. onderkent de bevindingen van 
Eurofound die aantonen dat mensen die 
vanuit huis werken vaker geneigd zijn 
langer en op onregelmatige tijden te 
werken; benadrukt dat het aantal 
werknemers in de Unie dat melding maakt 

6. onderkent de bevindingen van 
Eurofound die aantonen dat mensen die 
vanuit huis werken vaker geneigd zijn 
langer en op onregelmatige tijden te 
werken; benadrukt dat het aantal 
werknemers in de Unie dat melding maakt 



PE655.974v01-00 40/183 AM\1212000NL.docx

NL

van lange werktijden of niet van zijn vrije 
tijd kan genieten, toeneemt;

van lange werktijden of niet van zijn vrije 
tijd kan genieten, toeneemt, en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om het 
onderzoek en de gegevensverzameling te 
verbeteren zodat een uitgebreide 
inventarisatie van de problemen omtrent 
het recht om offline te zijn beschikbaar 
komt;

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat het langdurig 
gebruik van digitale hulpmiddelen kan 
leiden tot concentratiestoornissen en 
emotionele moeilijkheden, wat gevolgen 
heeft voor alle leden van het gezin; 
herinnert eraan dat het Internationaal 
Agentschap voor kankeronderzoek RF-
straling als kankerverwekkend heeft 
ingedeeld; wijst erop dat zwangere 
vrouwen een bijzonder risico lopen;

Or. pl

Amendement 75
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. neemt kennis van de 
voorspellingen van Eurofound dat 
werknemers in de nasleep van de COVID-
19-crisis naar verwachting voordelen 
kunnen genieten als een grotere 
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flexibiliteit om werk en gezin beter op 
elkaar af te stemmen, meer autonomie en 
een verbeterde productiviteit;

Or. en

Amendement 76
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. erkent dat digitaal werken, mits 
goed toegepast, de algehele tevredenheid 
van werknemers kan verhogen en hen in 
staat kunnen stellen hun werktijden naar 
eigen inzicht te plannen;

Or. en

Amendement 77
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers, in het bijzonder 
voor vrouwen en jongeren, en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven; is echter van mening dat het 
vastleggen van thuiswerkschema’s 
bijdraagt aan een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven, minder CO2-emissies 
in verband met het dagelijkse woon-
werkverkeer en aan betere 



PE655.974v01-00 42/183 AM\1212000NL.docx

NL

werkgelegenheidskansen voor personen 
met een handicap, en kan dienen als 
instrument om de ontvolking van het 
platteland tegen te gaan;

Or. en

Amendement 78
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken op 
termijn mogelijk meer risico dan verwacht 
kan opleveren voor werknemers en 
negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit 
van hun werktijd en hun balans tussen 
werk en privéleven; erkent echter dat 
vanuit huis werken ook veel sociale en 
financiële voordelen heeft en is van 
mening dat de pandemie een ideale 
gelegenheid heeft geschapen voor het 
terugdringen van de uitgaven aan 
kantoorruimte voor de Europese 
instellingen;

Or. en

Amendement 79
Alex Agius Saliba, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat meer vanuit huis 
werken weliswaar cruciaal is voor het 
behoud van werkgelegenheid tijdens de 
COVID-19-crisis, maar dat dit ook 
risico’s en gevaren voor de werknemers 
met zich meebrengt omdat de combinatie 
van lange werktijden en de hogere eisen 
die worden gesteld aan mensen die vanuit 
huis werken negatieve gevolgen heeft voor 
de kwaliteit van hun werktijd en hun balans 
tussen werk en privéleven; benadrukt 
bovendien dat gezien de voorspelde 
toename van telewerken op de lange 
termijn de noodzaak om deze problemen 
aan te pakken dringender wordt;

Or. en

Amendement 80
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven; wijst erop dat de mogelijkheid 
om tijdens de COVID-19-crisis thuis te 
werken de redding is geweest van vele 
bedrijven, die hierdoor konden blijven 
draaien, alsook van vele banen;

Or. en
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Amendement 81
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven, en tegelijk een voordeel 
oplevert voor de efficiëntie en de 
uitmuntendheid in het vervullen ervan;

Or. es

Amendement 82
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken, in 
het bijzonder mensen met zorgtaken, zoals 
mensen die met de zorg voor kinderen of 
oudere familieleden belast zijn of die hun 
kinderen thuisonderwijs geven, 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

Or. en
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Amendement 83
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat meer vanuit huis 
werken weliswaar cruciaal is voor het 
behoud van werkgelegenheid tijdens de 
COVID-19-crisis, maar dat dit ook 
risico’s en gevaren voor de werknemers 
met zich meebrengt omdat de combinatie 
van lange werktijden en de hogere eisen 
die worden gesteld aan mensen die vanuit 
huis werken negatieve gevolgen heeft voor 
de kwaliteit van hun werktijd en hun balans 
tussen werk en privéleven;

Or. en

Amendement 84
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven, alsook voor hun lichamelijke 
en geestelijke gezondheid;

Or. en

Amendement 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en negatieve 
gevolgen heeft voor de kwaliteit van hun 
werktijd en hun balans tussen werk en 
privéleven;

7. herhaalt dat de combinatie van 
lange werktijden en de hogere eisen die 
worden gesteld aan mensen die tijdens de 
COVID-19-crisis vanuit huis werken 
waarschijnlijk meer risico dan verwacht 
oplevert voor werknemers en hun 
gezinnen en negatieve gevolgen heeft voor 
de kwaliteit van hun werktijd en hun balans 
tussen werk en privéleven;

Or. pl

Amendement 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de problemen die zich 
voordoen wanneer werk niet aan een 
specifieke plaats is gebonden en wanneer 
mensen onafgebroken verbonden zijn met 
het werk, wanneer de grens tussen werk 
en thuis vervaagt en wanneer werk zijn 
weerslag heeft op de tijd met het gezin;

Or. pl

Amendement 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. beklemtoont dat mensen die vanuit 



AM\1212000NL.docx 47/183 PE655.974v01-00

NL

huis telewerken meer kans lopen op, 
bijvoorbeeld, slaapstoornissen, die 
verband houden met onregelmatige 
werktijdpatronen, stress en de 
blootstelling aan het licht van digitale 
schermen, en merkt op dat hoofdpijn en 
vermoeide ogen eveneens vaker 
voorkomen bij deze werknemers; erkent 
de onderzoeksresultaten van Eurofound 
die aangeven dat regelmatig vanuit huis 
telewerken een fysieke tol kan eisen van 
werknemers, aangezien ad hoc thuis 
opgezette werkruimtes alsook laptops en 
andere ICT-uitrusting mogelijk niet 
voldoen aan de ergonomische normen; 
merkt op dat dit een onnatuurlijke of 
slechte houding tot gevolg kan hebben, 
waardoor telewerkers het risico lopen 
aandoeningen aan het bewegingsapparaat 
te ontwikkelen;

Or. pl

Amendement 88
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het recht van 
werknemers op gezondheid en veiligheid 
op het werk van groot belang is voor het 
recht om offline te zijn, om de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en het welzijn 
van werknemers te beschermen en hen te 
beschermen tegen psychosociale risico’s; 
herhaalt dat het belangrijk is op 
bedrijfsniveau beoordelingen van de 
psychosociale risico’s uit te voeren;

8. benadrukt dat het recht van 
werknemers op gezondheid en veiligheid 
op het werk van groot belang is voor het 
recht om offline te zijn, om de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en het welzijn 
van werknemers te beschermen en hen te 
beschermen tegen psychosociale risico’s; 
herhaalt dat het belangrijk is de geestelijke 
gezondheid op het werk te bevorderen en 
geestelijke aandoeningen op het werk te 
voorkomen, wat de omstandigheden voor 
zowel de werknemers als de werkgevers 
verbetert;

Or. en
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Amendement 89
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het recht van 
werknemers op gezondheid en veiligheid 
op het werk van groot belang is voor het 
recht om offline te zijn, om de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en het welzijn 
van werknemers te beschermen en hen te 
beschermen tegen psychosociale risico’s; 
herhaalt dat het belangrijk is op 
bedrijfsniveau beoordelingen van de 
psychosociale risico’s uit te voeren;

8. benadrukt dat het recht van 
werknemers op gezondheid en veiligheid 
op het werk van groot belang is voor het 
recht om offline te zijn, om de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en het welzijn 
van werknemers te beschermen en hen te 
beschermen tegen psychosociale risico’s; 
herhaalt dat het belangrijk is bij publieke 
en private organisaties beoordelingen van 
de psychosociale risico’s uit te voeren;

Or. en

Amendement 90
Alex Agius Saliba, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez Muñoz, Alicia 
Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het recht van 
werknemers op gezondheid en veiligheid 
op het werk van groot belang is voor het 
recht om offline te zijn, om de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en het welzijn 
van werknemers te beschermen en hen te 
beschermen tegen psychosociale risico’s; 
herhaalt dat het belangrijk is op 
bedrijfsniveau beoordelingen van de 
psychosociale risico’s uit te voeren;

8. benadrukt dat het recht van 
werknemers om offline te zijn van groot 
belang is om hun lichamelijke en 
geestelijke gezondheid en welzijn te 
beschermen en hen te beschermen tegen 
psychosociale risico’s teneinde hun recht 
op gezondheid en veiligheid op het werk te 
waarborgen; herhaalt dat het belangrijk is 
op bedrijfsniveau beoordelingen van de 
psychosociale risico’s uit te voeren;

Or. en
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Amendement 91
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt dat het recht van 
werknemers op gezondheid en veiligheid 
op het werk van groot belang is voor het 
recht om offline te zijn, om de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en het welzijn 
van werknemers te beschermen en hen te 
beschermen tegen psychosociale risico’s; 
herhaalt dat het belangrijk is op 
bedrijfsniveau beoordelingen van de 
psychosociale risico’s uit te voeren;

8. benadrukt dat het recht van 
werknemers op gezondheid en veiligheid 
op het werk van groot belang is voor het 
recht om offline te zijn, om de lichamelijke 
en geestelijke gezondheid en het welzijn 
van werknemers en hun gezinnen te 
beschermen en hen te beschermen tegen 
psychosociale risico’s; herhaalt dat het 
belangrijk is op bedrijfsniveau 
beoordelingen van de psychosociale 
risico’s uit te voeren;

Or. pl

Amendement 92
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept het belang van het 
beginsel van gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen, aangezien de impact van deze 
hulpmiddelen onevenredig groot is voor 
werknemers met zorgtaken, die vaak 
vrouwen zijn, en erkent het risico van 
nadelige gevolgen voor met name de reeds 
kritische werkgelegenheid voor vrouwen, 
aangezien het meestal vrouwen zijn die de 
zorg voor ouders en het huishouden op 
zich nemen;

Or. it
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Amendement 93
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht en dat dit zo moet blijven; 
herinnert eraan dat een aantal lidstaten 
stappen heeft genomen om het gebruik van 
digitale hulpmiddelen voor het werk te 
reguleren om werknemers waarborgen en 
bescherming te bieden en ziet dan ook de 
noodzaak niet in om dit op EU-niveau te 
reguleren; is van mening dat dit voorstel 
contraproductief is voor het streven van 
de Commissie om de administratieve 
rompslomp voor bedrijven te verminderen 
en indruist tegen het beginsel van een 
concurrerende arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden; 
verzoekt de Commissie deze nationale 
maatregelen te coördineren teneinde 
gemeenschappelijke arbeidsvoorwaarden 
te waarborgen zonder dat dit ten koste 
gaat van de sociale rechten en de 
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mobiliteit binnen de Unie;

Or. en

Amendement 95
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert er echter aan dat 
werknemers overeenkomstig de huidige 
wetgeving niet verplicht zijn om altijd en 
onafgebroken ter beschikking van de 
werkgever te staan; herinnert eraan dat een 
aantal lidstaten stappen heeft genomen om 
het gebruik van digitale hulpmiddelen voor 
het werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

Or. en

Amendement 96
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden; 
dringt er bij de lidstaten op aan beste 
praktijken op dit gebied uit te wisselen;

Or. en
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Amendement 97
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten en sociale partners stappen heeft 
genomen om het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren in 
de wetgeving en/of collectieve 
overeenkomsten om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

Or. en

Amendement 98
Alex Agius Saliba, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Milan Brglez, Lina Gálvez 
Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, 
Agnes Jongerius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten en sociale partners stappen heeft 
genomen om het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren in 
de wetgeving en/of collectieve 
overeenkomsten om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

Or. en
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Amendement 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers 
waarborgen en bescherming te bieden;

9. erkent dat het recht om offline te 
zijn niet uitdrukkelijk is geregeld bij het 
Unierecht; herinnert eraan dat een aantal 
lidstaten stappen heeft genomen om het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren om werknemers en hun 
gezinnen waarborgen en bescherming te 
bieden;

Or. pl

Amendement 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de risico’s 
van het niet-beschermen van het recht om 
offline te zijn te beoordelen en aan te 
pakken;

10. verzoekt de Commissie de 
negatieve gevolgen van het niet-
beschermen van het recht om offline te zijn 
te beoordelen en aan te pakken, en tijdig 
maatregelen te nemen om samen met de 
lidstaten en de sociale partners aan deze 
gevolgen het hoofd te bieden;

Or. it

Amendement 101
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de risico’s 
van het niet-beschermen van het recht om 
offline te zijn te beoordelen en aan te 
pakken;

10. verzoekt de lidstaten de risico’s van 
het niet-beschermen van het recht om 
offline te zijn te beoordelen en aan te 
pakken;

Or. it

Amendement 102
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de risico’s 
van het niet-beschermen van het recht om 
offline te zijn te beoordelen en aan te 
pakken;

10. verzoekt de Commissie de risico’s 
van het niet-beschermen van het recht om 
offline te zijn te beoordelen;

Or. en

Amendement 103
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. erkent dat in de Unie 
uiteenlopende waarden, houdingen en 
overtuigingen ten aanzien van arbeid en 
werkgelegenheid bestaan en dat een 
geharmoniseerde wetgevende aanpak niet 
geschikt is om aan de specifieke behoeften 
van elke lidstaat te voldoen; dringt er bij 
de lidstaten op aan beste praktijken over 
het recht om offline te zijn en het streven 
naar een gezond evenwicht tussen werk 
en privéleven uit te wisselen;
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Or. en

Amendement 104
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. vraagt de Commissie de voordelen 
van die autonomie van de vrijheid te 
waarderen voor de creatie van nieuwe 
bedrijfsmodellen waardoor de 
openstelling van en de aanpassing aan 
een meer concurrerende en 
technologische arbeidsmarkt wordt 
gewaarborgd; verzoekt eveneens om de 
nieuwe vormen van arbeidsrelaties 
positief te evalueren;

Or. es

Amendement 105
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie een 
grondige effectbeoordeling uit te voeren 
om uit te zoeken wat de risico’s zijn 
wanneer we het recht om offline te zijn 
wettelijk zouden vastleggen; is van 
mening dat in het bijzonder moet worden 
onderzocht welke gevolgen de invoering 
van dit recht voor kmo’s zou hebben;

Or. en
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Amendement 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat de lidstaten en werkgevers 
ervoor zorgen dat werknemers hun recht 
om offline te zijn kunnen uitoefenen;

11. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat de lidstaten en werkgevers 
werknemers alle nodige waarborgen 
bieden om op concrete wijze hun recht om 
offline te zijn te kunnen uitoefenen;

Or. it

Amendement 107
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat de lidstaten en werkgevers 
ervoor zorgen dat werknemers hun recht 
om offline te zijn kunnen uitoefenen;

11. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat de lidstaten en werkgevers 
ervoor zorgen dat werknemers 
geïnformeerd worden over hun recht om 
offline te zijn en dat recht ook kunnen 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat de lidstaten en werkgevers 
ervoor zorgen dat werknemers hun recht 
om offline te zijn kunnen uitoefenen;

11. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat werknemers beschikken over 
mogelijkheden om hun recht om offline te 
zijn uit te oefenen;
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Or. pl

Amendement 109
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat de lidstaten en werkgevers 
ervoor zorgen dat werknemers hun recht 
om offline te zijn kunnen uitoefenen;

11. verzoekt de lidstaten en de sociale 
partners te waarborgen dat werknemers 
hun recht om offline te zijn kunnen 
uitoefenen;

Or. en

Amendement 110
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te 
waarborgen dat de lidstaten en werkgevers 
ervoor zorgen dat werknemers hun recht 
om offline te zijn kunnen uitoefenen;

11. verzoekt de lidstaten te waarborgen 
dat werkgevers ervoor zorgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen;

Or. it

Amendement 111
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert eraan dat de Europese 
sociale partners onlangs de 
kaderovereenkomst inzake digitalisering 
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hebben ondertekend, waarin modaliteiten 
zijn opgenomen over wanneer 
werknemers offline/online zijn; herinnert 
eraan dat het nu aan de sociale partners 
is om binnen de komende drie jaar 
uitvoerende maatregelen te treffen; is van 
mening dat het indienen van een 
wetgevingsvoorstel over het recht om 
offline te zijn voordat de 
uitvoeringstermijn van dit kader is 
verstreken, de rol van de sociale partners 
zoals die in de Verdragen is vastgelegd, 
zou veronachtzamen;

Or. en

Amendement 112
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten het recht om 
offline te zijn te waarborgen met behulp 
van de nationale arbeidsinspectiediensten; 
vraagt dat de Europese Arbeidsautoriteit, 
wanneer die eindelijk volledig 
operationeel is, de lidstaten ondersteunt 
en samenwerkt met nationale autoriteiten 
om het recht om offline te zijn te 
handhaven;

Or. ro

Amendement 113
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een 
richtlijn van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht 
om offline te zijn kunnen uitoefenen en 
om het gebruik van bestaande en nieuwe 
digitale hulpmiddelen voor het werk te 
reguleren;

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een 
richtlijn van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht 
om offline te zijn kunnen uitoefenen en 
om het gebruik van bestaande en nieuwe 
digitale hulpmiddelen voor het werk te 
reguleren;

Schrappen

Or. en

Amendement 115
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om het 
gebruik van bestaande en nieuwe digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren;

12. verzoekt de Commissie om de 
uitvoering van de kaderovereenkomst 
inzake digitalisering van de Europese 
sociale partners te evalueren en daarbij in 
het bijzonder aandacht te schenken aan 
het recht om offline te zijn, en om te 
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evalueren of de uitvoerende maatregelen 
terdege worden uitgevoerd en niet worden 
opgelegd, en vervolgens om een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om het 
gebruik van bestaande en nieuwe digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren;

Or. en

Amendement 116
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om het 
gebruik van bestaande en nieuwe digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren;

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om het 
gebruik van bestaande en nieuwe digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren, 
alsook om ervoor te zorgen dat 
werkgevers en werknemers de kansen die 
digitaal werken, mits goed toegepast, voor 
beiden met zich meebrengt, te herkennen 
en te benutten;

Or. en

Amendement 117
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om het 

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en opdat 
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gebruik van bestaande en nieuwe digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren;

werkgevers en de sociale partners, in het 
kader van een evenwichtige sociale 
dialoog, doeltreffende mechanismen 
instellen om het gebruik van bestaande en 
nieuwe digitale hulpmiddelen voor het 
werk te reguleren;

Or. fr

Amendement 118
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om 
het gebruik van bestaande en nieuwe 
digitale hulpmiddelen voor het werk te 
reguleren;

12. verzoekt de Commissie 
overeenkomstig artikel 153, lid 2, 
onder b), VWEU voorafgaand aan de 
invoering van een nieuwe richtlijn van de 
Unie met de lidstaten te overleggen om het 
recht om offline te zijn beter te 
beschermen en het gebruik van bestaande 
en nieuwe digitale hulpmiddelen te 
reguleren binnen de bestaande wetgeving;

Or. it

Amendement 119
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om het 
gebruik van bestaande en nieuwe digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren;

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn doeltreffend kunnen 
uitoefenen;

Or. en
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Amendement 120
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om 
het gebruik van bestaande en nieuwe 
digitale hulpmiddelen voor het werk te 
reguleren;

12. verzoekt de Commissie een richtlijn 
van de Unie vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat in de hele Unie een uniforme 
definitie van telewerken wordt gehanteerd 
en om het vrijwillige karakter van 
telewerken, alsook andere rechten te 
waarborgen, zoals het recht om offline te 
zijn;

Or. en

Amendement 121
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een 
richtlijn van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om het 
gebruik van bestaande en nieuwe digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren;

12. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen om te waarborgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen en om het gebruik van 
bestaande en nieuwe digitale hulpmiddelen 
voor het werk te reguleren;

Or. hu

Amendement 122
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie een 
richtlijn van de Unie vast te stellen om te 
waarborgen dat werknemers hun recht om 
offline te zijn kunnen uitoefenen en om het 
gebruik van bestaande en nieuwe digitale 
hulpmiddelen voor het werk te reguleren;

12. verzoekt de lidstaten zich ertoe te 
verbinden te waarborgen dat werknemers 
hun recht om offline te zijn kunnen 
uitoefenen en om het gebruik van 
bestaande en nieuwe digitale hulpmiddelen 
voor het werk te reguleren;

Or. fr

Amendement 123
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. benadrukt dat de sociale partners 
die de werknemers vertegenwoordigers 
sinds enkele jaren wijzen op problemen 
bij de bescherming van werknemers die 
verband houden met enkele bepalingen 
van Richtlijn 2003/88/EG en 
tekortkomingen bij de omzetting, 
uitvoering en handhaving in diverse 
lidstaten, met name de niet-naleving van 
de maximumarbeidsduur per week die tot 
doel heeft de algemene beginselen van 
bescherming van de veiligheid en 
gezondheid van werknemers te 
waarborgen;

Or. it

Amendement 124
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen teneinde 
in de hele Unie duidelijke 
(minimum)standaarden en -voorwaarden 
voor werken op afstand vast te leggen en 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden/-
voorwaarden te waarborgen, waaronder 
het gebruik van bestaande en nieuwe 
digitale hulpmiddelen voor het werk en de 
eerbiediging van werktijden en verlof, met 
ruimte voor een flexibel gebruik van 
thuiswerkschema’s;

Or. en

Amendement 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat de wijzigingen 
in de arbeidsomstandigheden ten gevolge 
van de COVID-19-crisis, zoals de 
lichamelijke en psychologische gevolgen 
van telewerken, het recht om offline te 
zijn, de bewaking van het werk en de 
intensivering van het werk, vrouwen meer 
hebben getroffen dan mannen; verzoekt 
de Commissie derhalve om het recht om 
offline te zijn genderbewust aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 126
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. dringt erop aan dat elk 
wetgevingsvoorstel de autonomie van 
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 en om ze af te sluiten en 
ze te doen naleven;

Or. en

Amendement 127
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van 
mening dat de nieuwe richtlijn 
oplossingen moet bieden om de 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
hun verwachtingen ten aanzien van 
werknemers wat betreft de organisatie van 
hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

Schrappen

Or. it

Amendement 128
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van 
mening dat de nieuwe richtlijn 
oplossingen moet bieden om de 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
hun verwachtingen ten aanzien van 
werknemers wat betreft de organisatie van 
hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 
bieden om de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer 
zij digitale hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn de bepalingen van Richtlijn 
2003/88/EG, maar ook van Richtlijnen 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
aanvullen en verbeteren; is van mening dat 
de nieuwe richtlijn passende oplossingen 
moet bieden om de verantwoordelijkheid 
van werkgevers in zowel de private als de 
overheidssector aan te pakken, onder 
andere door doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties toe te passen; is 
van mening dat de lidstaten 
doeltreffendere controles moeten 
uitvoeren door arbeidsinspectiediensten 
meer bevoegdheden te geven en ervoor te 
zorgen dat eventuele juridische geschillen 
snel worden opgelost, teneinde de 
veiligheid en gezondheid van werknemers 
volledig te beschermen, onder meer door 
digitale hulpmiddelen te gebruiken; 
onderstreept dat het van fundamenteel 
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belang is dat deze nieuwe richtlijn van de 
EU naar behoren door de lidstaten wordt 
omgezet, uitgevoerd en gehandhaafd en 
dat hun autoriteiten, waaronder de 
arbeidsinspectiediensten en rechtbanken, 
de belangrijkste verantwoordelijkheid 
hiervoor dragen; acht het van cruciaal 
belang dat de monitoring- en controle-
instrumenten van de Commissie worden 
versterkt en dat tijdig inbreukprocedures 
worden ingeleid in geval van problemen 
bij de omzetting, uitvoering en 
handhaving van de bepalingen van deze 
nieuwe richtlijn;

Or. it

Amendement 130
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 
bieden om de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer zij 
digitale hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158, 
alsook Richtlijn 89/391/EEG van de Raad 
moet specificeren, aanvullen en 
handhaven en is van mening dat de nieuwe 
richtlijn oplossingen moet bieden om de 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
hun verwachtingen ten aanzien van 
werknemers wat betreft de organisatie van 
hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, aan te pakken; 
herinnert eraan hoe belangrijk het is dat 
in een steeds digitalere werkomgeving, in 
het bijzonder waar digitale apparatuur 
(zoals IT-apparaten en meubilair) en/of 
kosten (zoals voor internet en elektriciteit) 
een rol spelen, nooit van werknemers mag 
worden gevraagd dat zij de kosten voor 
hun rekening nemen die gemaakt moeten 
worden om hun werk uit te voeren en dat 
hun eigen inkomen en/of hun 
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huishoudelijke uitgaven niet negatief 
worden beïnvloed;

Or. en

Amendement 131
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 
bieden om de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer zij 
digitale hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG over het 
recht op jaarlijkse vakantie met behoud 
van loon, (EU) 2019/1152 betreffende 
transparante en voorspelbare 
arbeidsvoorwaarden en (EU) 2019/1158 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven voor ouders en mantelzorgers 
moet specificeren en aanvullen en is van 
mening dat de nieuwe richtlijn oplossingen 
moet bieden om de verantwoordelijkheid 
van werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer zij 
digitale hulpmiddelen gebruiken, aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 132
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 
2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 
2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 
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bieden om de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer zij 
digitale hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

bieden die rekening houden met de 
bestaande modellen, de 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
de rol van de sociale partners en die 
voldoen aan de behoeften van werknemers 
wat betreft de organisatie van hun 
arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken;

Or. fr

Amendement 133
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 
bieden om de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer zij 
digitale hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

13. is van mening dat een nieuw EU-
wetgevingskader inzake telewerken 
Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 2019/1152 
en (EU) 2019/1158 moet specificeren en 
aanvullen en is van mening dat de nieuwe 
richtlijn oplossingen moet bieden om de 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
hun verwachtingen ten aanzien van 
werknemers wat betreft de organisatie van 
hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, aan te pakken;

Or. en

Amendement 134
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 
2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van 

13. is van mening dat de lidstaten zich 
ertoe moeten verbinden oplossingen te 
bieden om de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en werknemers met 
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mening dat de nieuwe richtlijn 
oplossingen moet bieden om de 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
hun verwachtingen ten aanzien van 
werknemers wat betreft de organisatie van 
hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, moet aanpakken;

inachtneming van hun respectieve 
verwachtingen wat betreft de organisatie 
van hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, aan te pakken;

Or. fr

Amendement 135
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 
bieden om de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer zij 
digitale hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn na een zorgvuldige beoordeling 
en evaluatie mogelijk 
Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 2019/1152 
en (EU) 2019/1158 kan specificeren en 
aanvullen en is van mening dat de nieuwe 
richtlijn oplossingen kan bieden om de 
verantwoordelijkheid van werkgevers en 
hun verwachtingen ten aanzien van 
werknemers wat betreft de organisatie van 
hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, aan te pakken;

Or. en

Amendement 136
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van 

13. neemt kennis van de 
Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 2019/1152 
en (EU) 2019/1158 en is van mening dat 
deze de nodige oplossingen bieden om de 
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mening dat de nieuwe richtlijn oplossingen 
moet bieden om de verantwoordelijkheid 
van werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer zij 
digitale hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

verantwoordelijkheid van werkgevers en 
hun verwachtingen ten aanzien van 
werknemers wat betreft de organisatie van 
hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, aan te pakken;

Or. en

Amendement 137
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 
bieden om de verantwoordelijkheid van 
werkgevers en hun verwachtingen ten 
aanzien van werknemers wat betreft de 
organisatie van hun arbeidstijd wanneer zij 
digitale hulpmiddelen gebruiken, moet 
aanpakken;

13. is van mening dat de nieuwe 
richtlijn Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 moet 
specificeren en aanvullen en is van mening 
dat de nieuwe richtlijn oplossingen moet 
bieden om de verantwoordelijkheid en 
verwachtingen van zowel werkgevers als 
werknemers wat betreft de organisatie van 
hun arbeidstijd wanneer zij digitale 
hulpmiddelen gebruiken, aan te pakken;

Or. en

Amendement 138
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. wijst erop dat de digitale transitie 
en artificiële-intelligentieoplossingen 
weliswaar het potentieel hebben om de 
arbeidsomstandigheden en de 
levenskwaliteit te verbeteren, met inbegrip 
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van een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven en een betere toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking, om de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te 
voorspellen en om 
humanresourcesmanagement te 
ondersteunen bij het voorkomen van 
menselijke vooroordelen, maar ook 
vragen kan opwerpen betreffende privacy 
en de gezondheid en veiligheid op het 
werk, zoals het recht om offline te zijn, en 
tot onevenredige en onrechtmatige 
bewaking en monitoring van werknemers 
kan leiden;

Or. en

Amendement 139
Alex Agius Saliba, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele 
Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, 
Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez 
Muñoz, Milan Brglez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat de uitvoering van 
deze richtlijn de minimumvereisten in de 
Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 2019/1152 
en (EU) 2019/1158 moet eerbiedigen, 
zoals de vereisten betreffende de 
maximumarbeidsduur en 
minimumrusttijden, flexibele 
werkregelingen en informatievoorziening, 
en geen negatieve gevolgen voor 
werknemers mag hebben;

Or. en

Amendement 140
Tomáš Zdechovský
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herinnert aan de specifieke 
behoeften en verschillen in de diverse 
sectoren ten aanzien van het recht om 
offline te zijn; verzoekt de Commissie deze 
verschillen in aanmerking te nemen en te 
evalueren voor het geval een nieuwe 
richtlijn wordt gepresenteerd;

Or. en

Amendement 141
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. herinnert eraan dat het acquis van 
de Unie op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken 
onverkort van toepassing is op de digitale 
transitie en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op een passende handhaving 
toe te zien en eventuele hiaten in de 
wetgeving te ondervangen;

Or. en

Amendement 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. herinnert eraan dat de 
wijzigingen in de arbeidsomstandigheden 
ten gevolge van de COVID-19-crisis, zoals 
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de lichamelijke en psychologische 
gevolgen van telewerken, het recht om 
offline te zijn, de bewaking van het werk 
en de intensivering van het werk, 
vrouwen, en met name alleenstaande 
moeders, meer hebben getroffen dan 
mannen; verzoekt de Commissie derhalve 
om het recht om offline te zijn 
genderbewust aan te pakken, de voordelen 
te maximaliseren en een gedeeld, 
gezinsbreed perspectief ten aanzien van 
verantwoordelijkheid en kansen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 143
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat het recht om offline 
te zijn werknemers in staat stelt om buiten 
hun arbeidstijd, waaronder tijdens 
rusttijden, officiële feestdagen en betaalde 
vakantie en andere soorten verlof af te zien 
van taken, activiteiten en elektronische 
communicatie die verband houden met 
werk, zoals telefoongesprekken, e-mails en 
andere berichten, zonder dat zij nadelige 
gevolgen ondervinden;

14. benadrukt dat het recht om offline 
te zijn werknemers in staat stelt om buiten 
hun arbeidstijd, waaronder tijdens 
rusttijden, officiële feestdagen en betaalde 
vakantie en andere soorten verlof af te zien 
van taken, activiteiten en elektronische 
communicatie die verband houden met 
werk, zoals telefoongesprekken, e-mails en 
andere berichten, zonder dat zij nadelige 
gevolgen ondervinden; herinnert er echter 
aan dat een zekere autonomie en 
flexibiliteit moeten worden gegeven aan 
degenen die er om uiteenlopende redenen 
voor kiezen om op andere tijden te 
werken;

Or. en

Amendement 144
Eugen Tomac
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat het recht om offline 
te zijn werknemers in staat stelt om buiten 
hun arbeidstijd, waaronder tijdens 
rusttijden, officiële feestdagen en betaalde 
vakantie en andere soorten verlof af te zien 
van taken, activiteiten en elektronische 
communicatie die verband houden met 
werk, zoals telefoongesprekken, e-mails en 
andere berichten, zonder dat zij nadelige 
gevolgen ondervinden;

14. benadrukt dat het recht om offline 
te zijn werknemers in staat stelt om buiten 
hun arbeidstijd, waaronder tijdens 
rusttijden, officiële feestdagen en betaalde 
vakantie, moederschaps- en 
vaderschapsverlof en andere soorten verlof 
af te zien van taken, activiteiten en 
elektronische communicatie die verband 
houden met werk, zoals 
telefoongesprekken, e-mails en andere 
berichten, zonder dat zij nadelige gevolgen 
ondervinden;

Or. ro

Amendement 145
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat het recht om offline 
te zijn werknemers in staat stelt om buiten 
hun arbeidstijd, waaronder tijdens 
rusttijden, officiële feestdagen en betaalde 
vakantie en andere soorten verlof af te zien 
van taken, activiteiten en elektronische 
communicatie die verband houden met 
werk, zoals telefoongesprekken, e-mails en 
andere berichten, zonder dat zij nadelige 
gevolgen ondervinden;

14. benadrukt dat het recht om offline 
te zijn, zoals overeengekomen met de 
werkgever, werknemers in staat stelt om 
buiten hun arbeidstijd, waaronder tijdens 
rusttijden, officiële feestdagen en betaalde 
vakantie en andere soorten verlof af te zien 
van taken, activiteiten en elektronische 
communicatie die verband houden met 
werk, zoals telefoongesprekken, e-mails en 
andere berichten, zonder dat zij nadelige 
gevolgen ondervinden;

Or. en

Amendement 146
Petra De Sutter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. benadrukt dat de vooruitgang op 
het gebied van nieuwe technologische 
mogelijkheden, zoals artificiële 
intelligentie, een kritieke rol speelt bij het 
vormgeven van de werkplek van morgen 
en de waardering voor arbeidsefficiëntie, 
en niet mag leiden tot een ontmenselijkte 
digitale toekomst;

Or. en

Amendement 147
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de sociale partners en de 
toezichthoudende autoriteiten voor 
gegevensbescherming erop toe te zien dat 
werkplekken alleen worden bewaakt 
wanneer dit per geval aantoonbaar 
noodzakelijk en evenredig is; wijst erop 
dat werkgevers in gevallen waar 
werknemers de door hun werkgever ter 
beschikking gestelde 
communicatiediensten ook voor 
privédoeleinden mogen gebruiken, geen 
toegang mogen hebben tot metagegevens 
van de communicatie en de inhoud 
daarvan; herinnert eraan dat er in een 
arbeidsrelatie normaal gesproken niet kan 
worden uitgegaan van de vrijelijke 
toestemming van werknemers voor de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
dat deze toestemming dan ook niet geldig 
is aangezien er sprake is van een 
duidelijke wanverhouding tussen de 
betrokkene en de 
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verwerkingsverantwoordelijke;

Or. en

Amendement 148
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat beperking van de 
arbeidstijd als essentieel word gezien voor 
het waarborgen van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers in de Unie;

15. herhaalt dat beperking van de 
arbeidstijd als essentieel wordt gezien voor 
het waarborgen van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers in de Unie; 
merkt op dat beperking van de arbeidstijd 
eveneens het demografisch herstel van het 
vergrijzende Europese continent zou 
kunnen bevorderen;

Or. ro

Amendement 149
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat beperking van de 
arbeidstijd als essentieel word gezien voor 
het waarborgen van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers in de Unie;

15. herhaalt dat beperking van het 
aantal werkuren dat de overeengekomen 
arbeidstijd overschrijdt als essentieel wordt 
gezien voor het waarborgen van de 
gezondheid en veiligheid van werknemers 
in de Unie;

Or. en

Amendement 150
Miriam Lexmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat beperking van de 
arbeidstijd als essentieel word gezien voor 
het waarborgen van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers in de Unie;

15. herhaalt dat beperking van de 
arbeidstijd en de voorspelbaarheid 
daarvan als essentieel wordt gezien voor 
het waarborgen van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers in de Unie;

Or. en

Amendement 151
Beata Szydło, Anna Zalewska, Elżbieta Rafalska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. herhaalt dat beperking van de 
arbeidstijd als essentieel word gezien voor 
het waarborgen van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers in de Unie;

15. herhaalt dat het naleven van de 
arbeidstijd als essentieel wordt gezien voor 
het waarborgen van de gezondheid en 
veiligheid van werknemers en hun 
gezinnen in de Unie;

Or. pl

Amendement 152
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de Commissie, de 
lidstaten, werkgevers en werknemers het 
recht om offline te zijn actief moeten 
ondersteunen en stimuleren en een 
efficiënte, weloverwogen en evenwichtige 
benadering van digitale hulpmiddelen op 
het werk moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 

16. benadrukt dat de Commissie, de 
lidstaten, werkgevers en werknemers het 
recht om offline te zijn actief moeten 
ondersteunen en stimuleren en een 
efficiënte, weloverwogen en evenwichtige 
benadering van digitale hulpmiddelen op 
het werk moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
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opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn;

opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn 
teneinde te waarborgen dat dit laatste 
recht en alle andere rechten die de 
geestelijke en lichamelijke gezondheid 
van werknemers moeten verzekeren, 
doeltreffend worden uitgevoerd en een 
actieve component van de arbeidscultuur 
in de Unie worden;

Or. en

Amendement 153
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de Commissie, de 
lidstaten, werkgevers en werknemers het 
recht om offline te zijn actief moeten 
ondersteunen en stimuleren en een 
efficiënte, weloverwogen en evenwichtige 
benadering van digitale hulpmiddelen op 
het werk moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn;

16. benadrukt dat de Commissie, de 
lidstaten, werkgevers en werknemers het 
recht om offline te zijn actief moeten 
ondersteunen en stimuleren en een 
efficiënte, weloverwogen en evenwichtige 
benadering van digitale hulpmiddelen op 
het werk moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd, het recht om offline te zijn en 
het recht op een redelijk gebruik van 
digitale hulpmiddelen;

Or. fr

Amendement 154
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de Commissie, de 
lidstaten, werkgevers en werknemers het 

16. benadrukt dat de Commissie, de 
lidstaten, werkgevers en werknemers actief 
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recht om offline te zijn actief moeten 
ondersteunen en stimuleren en een 
efficiënte, weloverwogen en evenwichtige 
benadering van digitale hulpmiddelen op 
het werk moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn;

informatie moeten geven over het recht 
om offline te zijn en dat recht actief 
moeten ondersteunen en stimuleren en een 
efficiënte, weloverwogen en evenwichtige 
benadering van digitale hulpmiddelen op 
het werk moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn;

Or. en

Amendement 155
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de Commissie, de 
lidstaten, werkgevers en werknemers het 
recht om offline te zijn actief moeten 
ondersteunen en stimuleren en een 
efficiënte, weloverwogen en evenwichtige 
benadering van digitale hulpmiddelen op 
het werk moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn;

16. benadrukt dat de lidstaten, alsook 
werkgevers en werknemers het recht om 
offline te zijn actief moeten ondersteunen 
en stimuleren en een efficiënte, 
weloverwogen en evenwichtige benadering 
van digitale hulpmiddelen op het werk 
moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn;

Or. en

Amendement 156
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat de Commissie, de 
lidstaten, werkgevers en werknemers het 
recht om offline te zijn actief moeten 
ondersteunen en stimuleren en een 

16. benadrukt dat de lidstaten, 
werkgevers en werknemers het recht om 
offline te zijn actief moeten ondersteunen 
en stimuleren en een efficiënte, 
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efficiënte, weloverwogen en evenwichtige 
benadering van digitale hulpmiddelen op 
het werk moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn;

weloverwogen en evenwichtige benadering 
van digitale hulpmiddelen op het werk 
moeten bevorderen, evenals 
bewustmakingsmaatregelen, onderwijs- en 
opleidingscampagnes met betrekking tot de 
arbeidstijd en het recht om offline te zijn;

Or. it

Amendement 157
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. herinnert aan de sterke 
afbakening tussen arbeidstijd, waarbij een 
werknemer ter beschikking van de 
werkgever moet staan, en de vrije tijd, 
waarbij een werknemer niet ter 
beschikking van de werkgever hoeft te 
staan; herinnert eraan dat dit niet alleen 
de vigerende wetgeving inzake arbeidstijd 
weerspiegelt, maar ook de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie inzake arbeidstijd; herinnert eraan 
dat bereikbaarheidsdiensten onder de 
noemer “arbeidstijd” vallen;

Or. en

Amendement 158
Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de Commissie 
richtsnoeren voor te stellen voor de 
arbeidsmonitoringhulpmiddelen die 
werkgevers gebruiken om de werktijden 
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van digitale werknemers te controleren 
om een goed evenwicht tussen werk en 
privéleven te bevorderen; is van mening 
dat het volgen van werknemers door hun 
werkgevers door middel van gps daarvan 
een voorbeeld is en dat het recht op 
privacy van werknemers moet worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 159
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale 
hulpmiddelen voor het werk, met inbegrip 
van eventuele werkgerelateerde 
hulpmiddelen voor monitoring en 
bewaking, de manier waarop de 
arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het 
toepassen van het recht van werknemers 
op verhaal;

Schrappen

Or. it
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Amendement 160
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal; 
beklemtoont dat het in deze veranderende 
arbeidswereld dan ook steeds 
noodzakelijker is dat werknemers volledig 
worden geïnformeerd over hun essentiële 
arbeidsvoorwaarden en dat zij deze 
informatie tijdig krijgen, in een 
schriftelijke vorm waartoe zij gemakkelijk 
toegang hebben; wijst erop dat in het licht 
van het toenemend gebruik van digitale 
communicatiemiddelen de schriftelijk te 
verschaffen informatie elektronisch kan 
worden aangeboden;

Or. hu

Amendement 161
Petra De Sutter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

17. onderstreept dat werkgevers en 
collega’s zich ervan moeten weerhouden 
om buiten de overeengekomen arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect contact op te 
nemen met hun werknemers c.q. collega’s 
en niet van werknemers moeten verlangen 
dat zij buiten de arbeidstijd rechtstreeks of 
indirect beschikbaar of bereikbaar zijn, en 
werknemers van voldoende informatie 
moeten voorzien, waaronder een 
schriftelijke verklaring waarin het recht 
van werknemers om offline te zijn wordt 
uiteengezet, met name ten minste de 
praktische regelingen voor het uitschakelen 
van digitale hulpmiddelen voor het werk, 
met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal; 
herinnert eraan dat tijden waarop een 
werknemer beschikbaar of bereikbaar 
moet zijn voor de werkgever, onder de 
noemer “arbeidstijd” vallen;

Or. en

Amendement 162
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
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rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal; 
is van mening dat de nationale 
arbeidsinspectiediensten en de Europese 
Arbeidsautoriteit moeten waarborgen dat 
alle werkgevers aan deze verplichting 
voldoen;

Or. ro

Amendement 163
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers en collega’s zich ervan 
moeten weerhouden om buiten de 
overeengekomen arbeidstijd rechtstreeks 
of indirect contact op te nemen met 
werknemers en collega’s en dat 
werkgevers werknemers van voldoende 
informatie moeten voorzien, waaronder een 
schriftelijke verklaring waarin het recht 
van werknemers om offline te zijn wordt 
uiteengezet, met name ten minste de 
praktische regelingen voor het uitschakelen 
van digitale hulpmiddelen voor het werk, 
met inbegrip van eventuele 
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de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

Or. en

Amendement 164
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn wanneer dit niet is 
afgesproken, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

Or. en

Amendement 165
Dennis Radtke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is er sterk van overtuigd dat 
werkgevers niet van werknemers mogen 
verlangen dat zij buiten de arbeidstijd 
rechtstreeks of indirect beschikbaar of 
bereikbaar zijn, en werknemers van 
voldoende informatie moeten voorzien, 
waaronder een schriftelijke verklaring 
waarin het recht van werknemers om 
offline te zijn wordt uiteengezet, met name 
ten minste de praktische regelingen voor 
het uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

17. onderstreept dat werkgevers niet 
van werknemers mogen eisen dat zij buiten 
de arbeidstijd rechtstreeks of indirect 
beschikbaar of bereikbaar zijn, en 
werknemers van voldoende informatie 
moeten voorzien, waaronder een 
schriftelijke verklaring waarin het recht 
van werknemers om offline te zijn wordt 
uiteengezet, met name ten minste de 
praktische regelingen voor het uitschakelen 
van digitale hulpmiddelen voor het werk, 
met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking, de manier waarop 
de arbeidstijd wordt geregistreerd, de 
veiligheids- en gezondheidsevaluaties van 
de werkgever en de maatregelen ter 
bescherming van werknemers tegen 
nadelige behandeling en voor het toepassen 
van het recht van werknemers op verhaal;

Or. en

Amendement 166
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat het gebruik van 
technologie geen gelegenheid mag zijn 
voor systematische monitoring van 
werknemers en dat monitoring alleen mag 
plaatsvinden met inachtneming van de 
waarborgen voor de bescherming van de 
zelfbeschikking van werknemers, wat in 
de eerste plaats inhoudt dat zij worden 
voorgelicht en geïnformeerd over de wijze 
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waarop hun gegevens worden verwerkt;

Or. it

Amendement 167
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt dat de invoering en het 
waarborgen van het recht om offline te 
zijn geen te zware administratieve lasten 
voor ondernemingen, met name kmo’s en 
micro-ondernemingen, mogen inhouden;

Or. fr

Amendement 168
Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept het beginsel van 
tijdsoevereiniteit, dat inhoudt dat 
werknemers de ruimte moeten krijgen om 
hun arbeidstijd om de 
verantwoordelijkheden in hun privéleven 
heen te plannen, in het bijzonder wanneer 
zij zorg dragen voor kinderen of zieke 
familieleden;

Or. en

Amendement 169
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta 
Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina 
Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
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Dobrev, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten moeten 
waarborgen dat werknemers in staat zijn 
om hun recht om offline te zijn uit te 
oefenen, onder meer door middel van 
collectieve overeenkomsten;

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten moeten 
waarborgen dat werknemers in staat zijn 
om hun recht om offline te zijn 
doeltreffend uit te oefenen, onder meer 
door middel van collectieve 
overeenkomsten; verzoekt de lidstaten 
nauwkeurige en toereikende 
mechanismen in te stellen om een 
minimaal beschermingsniveau conform 
de EU-wetgeving te waarborgen, alsook 
de handhaving van het recht om offline te 
zijn voor die werknemers die op geen 
enkel niveau onder een collectieve 
overeenkomst vallen;

Or. en

Amendement 170
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten moeten 
waarborgen dat werknemers in staat zijn 
om hun recht om offline te zijn uit te 
oefenen, onder meer door middel van 
collectieve overeenkomsten;

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen en 
dat het in dit opzicht van belang zal zijn 
het werk dat zij aldus al hebben kunnen 
verrichten, in overweging te nemen; is van 
mening dat de lidstaten moeten waarborgen 
dat werknemers in staat zijn om hun recht 
om offline te zijn uit te oefenen, onder 
meer door middel van collectieve 
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overeenkomsten;

Or. fr

Amendement 171
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten moeten 
waarborgen dat werknemers in staat zijn 
om hun recht om offline te zijn uit te 
oefenen, onder meer door middel van 
collectieve overeenkomsten;

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten moeten 
waarborgen dat werknemers in staat zijn 
om hun recht om offline te zijn uit te 
oefenen, onder meer door middel van 
collectieve overeenkomsten, flexibele 
sectorale overeenkomsten en 
bedrijfsregelingen;

Or. en

Amendement 172
José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten moeten 
waarborgen dat werknemers in staat zijn 
om hun recht om offline te zijn uit te 
oefenen, onder meer door middel van 
collectieve overeenkomsten;

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om, overeenkomstig de 
nationale praktijk, de formulering en de 
doeltreffende tenuitvoerlegging en 
handhaving van het recht om offline te zijn 
te waarborgen; is van mening dat de 
lidstaten moeten waarborgen dat 
werknemers in staat zijn om hun recht om 
offline te zijn uit te oefenen, onder meer 
door middel van collectieve 



AM\1212000NL.docx 91/183 PE655.974v01-00

NL

overeenkomsten;

Or. pt

Amendement 173
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten moeten 
waarborgen dat werknemers in staat zijn 
om hun recht om offline te zijn uit te 
oefenen, onder meer door middel van 
collectieve overeenkomsten;

18. benadrukt dat de sociale partners 
belangrijk zijn om de doeltreffende 
tenuitvoerlegging en handhaving van het 
recht om offline te zijn te waarborgen; is 
van mening dat de lidstaten en de sociale 
partners het recht van werknemers om 
offline te zijn moeten bevorderen, onder 
meer door middel van collectieve 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 174
Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. herhaalt het belang van gelijke 
behandeling voor grensarbeiders en merkt 
op dat de lidstaten en de Commissie 
ervoor moeten zorgen dat werknemers 
bekend zijn met hun recht om offline te 
zijn, ook wanneer ze over de grens 
werken;

Or. en
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Amendement 175
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat werknemers die zich beroepen 
op hun recht om offline te zijn, beschermd 
zijn tegen represailles en andere negatieve 
gevolgen en dat er mechanismen zijn om 
klachten of inbreuken op het recht om 
offline te zijn aan te pakken;

19. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat werknemers die zich beroepen 
op hun recht om offline te zijn, beschermd 
zijn tegen represailles en andere negatieve 
gevolgen en dat er mechanismen zijn om 
klachten of inbreuken op het recht om 
offline te zijn aan te pakken; is van mening 
dat werkgevers geen cultuur mogen 
bevorderen waarin “altijd aan staan” de 
norm is door alleen promoties en 
bonussen te geven aan werknemers die 
werken zonder hun recht om offline te 
zijn uit te oefenen;

Or. ro

Amendement 176
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. merkt op dat het veiligstellen van 
het recht om offline te zijn met name van 
belang is voor de kwetsbaarste 
werknemers of werknemers met 
(mantel)zorgtaken, bijvoorbeeld voor 
inwonende minderjarige kinderen en/of 
volwassenen voor wie een werknemer 
essentiële diensten verricht op het gebied 
van hun gezondheid, welzijn en/of 
dagelijkse bezigheden;

Or. en
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Amendement 177
Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. benadrukt dat alle 
werkgerelateerde (bij)scholingsactiviteiten 
onder de noemer “arbeidstijd” vallen en 
zonder passende compensatie niet tijdens 
overuren of op een vrije dag mogen 
plaatsvinden;

Or. en

Amendement 178
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. benadrukt dat de toegenomen 
bereikbaarheid op het werk niet tot enige 
vorm van discriminatie mag leiden en 
geen negatieve consequenties mag hebben 
met betrekking tot werving of 
loopbaanontwikkeling, met name in het 
geval van alleenstaande ouders, ouderen 
en mensen met een beperking;

Or. en

Amendement 179
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. benadrukt tevens hoe 
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belangrijk het is individuele trainingen 
voor het verbeteren van de IT-
vaardigheden van alle werknemers te 
ondersteunen, en in het bijzonder voor 
mensen met een beperking en oudere 
collega’s, teneinde ervoor te zorgen dat zij 
hun werk goed en efficiënt uitvoeren;

Or. en

Amendement 180
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. verzoekt de Commissie het 
recht om offline te zijn op te nemen in 
haar nieuwe strategie inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk en om binnen het 
kader inzake veiligheid en gezondheid op 
het werk expliciet nieuwe psychosociale 
maatregelen en acties uit te werken;

Or. en

Amendement 181
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie op grond 
van artikel 225 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie een voorstel in te dienen voor een 
handeling inzake het recht om offline te 
zijn, aan de hand van de aanbevelingen in 
de bijlage hierbij;

Schrappen

Or. en
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Amendement 182
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie op grond 
van artikel 225 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie een voorstel in te dienen voor een 
handeling inzake het recht om offline te 
zijn, aan de hand van de aanbevelingen in 
de bijlage hierbij;

Schrappen

Or. en

Amendement 183
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie op grond 
van artikel 225 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie een voorstel in te dienen voor een 
handeling inzake het recht om offline te 
zijn, aan de hand van de aanbevelingen in 
de bijlage hierbij;

Schrappen

Or. it

Amendement 184
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. is van oordeel dat het verlangde 
voorstel geen financiële gevolgen heeft;

Schrappen

Or. en

Amendement 185
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. is van oordeel dat het verlangde 
voorstel geen financiële gevolgen heeft;

21. vraagt dat het verlangde voorstel 
wordt onderworpen aan een voorafgaande 
beoordeling van de financiële gevolgen 
ervan;

Or. hu

Amendement 186
Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Bijlage I

Ontwerpresolutie Amendement

[...] Schrappen

Or. it

Amendement 187
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. In deze richtlijn wordt rekening 
gehouden met de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie met betrekking tot de 
organisatie van de arbeidstijd, met inbegrip 
van met name het Verdrag van 1919 tot 
beperking van de arbeidsduur in 
nijverheidsondernemingen (nr. 1), de 
Aanbeveling van 1981 betreffende het 
collectief onderhandelen (nr. 163), het 
Verdrag van 1981 betreffende arbeiders 
met gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) 
en de bijbehorende aanbeveling (nr. 165).

4. In deze richtlijn wordt rekening 
gehouden met de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) met betrekking 
tot de organisatie van de arbeidstijd, met 
inbegrip van met name het Verdrag van 
1919 tot beperking van de arbeidsduur in 
nijverheidsondernemingen (nr. 1), het 
Verdrag betreffende de regeling van de 
arbeidsduur in de handel en op kantoren 
(nr. 30) van 1930, de Aanbeveling van 
1981 betreffende het collectief 
onderhandelen (nr. 163), het Verdrag van 
1981 betreffende arbeiders met 
gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) en de 
bijbehorende aanbeveling (nr. 165), alsook 
de eeuwfeestverklaring van de IAO over 
de Toekomst van Werk van 2019.

Or. en

Amendement 188
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. In deze richtlijn wordt rekening 
gehouden met de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie met betrekking tot de 
organisatie van de arbeidstijd, met inbegrip 
van met name het Verdrag van 1919 tot 
beperking van de arbeidsduur in 
nijverheidsondernemingen (nr. 1), de 
Aanbeveling van 1981 betreffende het 
collectief onderhandelen (nr. 163), het 
Verdrag van 1981 betreffende arbeiders 
met gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) 
en de bijbehorende aanbeveling (nr. 165).

4. In deze richtlijn wordt rekening 
gehouden met de verdragen en 
aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) met betrekking 
tot de organisatie van de arbeidstijd, met 
inbegrip van met name het Verdrag van 
1919 tot beperking van de arbeidsduur in 
nijverheidsondernemingen (nr. 1), het 
Verdrag betreffende de regeling van de 
arbeidsduur in de handel en op kantoren 
(nr. 30) van 1930, de Aanbeveling van 
1981 betreffende het collectief 
onderhandelen (nr. 163), het Verdrag van 
1981 betreffende arbeiders met 
gezinsverantwoordelijkheid (nr. 156) en de 
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bijbehorende aanbeveling (nr. 165), alsook 
de eeuwfeestverklaring van de IAO van 
2019 over de Toekomst van Werk.

Or. en

Amendement 189
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. In deze richtlijn wordt ook 
rekening gehouden met het in artikel 151 
VWEU genoemde (herziene) Europees 
Sociaal Handvest (herzien) van de Raad 
van Europa, en met name artikel 2 
(billijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 
arbeidstijden/rusttijden), artikel 3 (veilige 
en gezonde arbeidsomstandigheden), 
artikel 6 (collectief onderhandelen) en 
artikel 27 (bescherming van werknemers 
met gezinsverantwoordelijkheid).

Or. en

Amendement 190
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. In deze richtlijn wordt ook 
rekening gehouden met het in artikel 151 
VWEU genoemde (herziene) Europees 
Sociaal Handvest van de Raad van 
Europa, en met name artikel 2 (billijke 
arbeidsvoorwaarden, waaronder 
arbeidstijden/rusttijden), artikel 3 (veilige 
en gezonde arbeidsomstandigheden), 
artikel 6 (collectief onderhandelen) en 
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artikel 27 (bescherming van werknemers 
met gezinsverantwoordelijkheid).

Or. en

Amendement 191
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. De kaderovereenkomst inzake 
telewerken van 2002 van de Europese 
sociale partners was de eerste stap naar 
een alomvattend aanpak op het gebied 
van telewerken. De overeenkomst werd op 
vrijwillige basis gesloten. Gezien de 
veranderingen in de bijna twintig jaar 
sinds de ondertekening ervan is inmiddels 
duidelijk geworden dat er wetgeving op 
Unieniveau nodig is. Het is van het 
allergrootste belang dat wordt vastgesteld 
dat telewerken altijd vrijwillig moet zijn.

Or. en

Amendement 192
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Digitale hulpmiddelen stellen 
werknemers in staat overal en op elk 
moment te werken en kunnen bijdragen tot 
de verbetering van het evenwicht tussen 
werk en privéleven van werknemers. Het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, waaronder ICT, heeft echter ook 
mogelijke negatieve gevolgen, zoals 
langere werktijden omdat werknemers 

6. Digitale hulpmiddelen stellen 
werknemers in staat overal en op elk 
moment te werken en kunnen aanzienlijk 
bijdragen tot de verbetering van het 
evenwicht tussen werk en privéleven van 
werknemers door hun meer flexibiliteit te 
verschaffen in de organisatie van hun 
privé- en gezinsleven en soms tijd te 
kunnen laten besparen, met name wat 
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ertoe worden aangezet buiten hun 
arbeidstijd te werken, een hogere 
arbeidsintensiteit, evenals de vervaging van 
de grenzen tussen werktijd en vrije tijd. Als 
dergelijke digitale hulpmiddelen niet 
uitsluitend tijdens de arbeidstijd worden 
gebruikt, verstoren zij mogelijk het 
privéleven van werknemers. Voor 
werknemers met onbetaalde zorgtaken 
kunnen digitale hulpmiddelen het bijzonder 
moeilijk maken om een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken. 
Vrouwen besteden meer tijd dan mannen 
aan dergelijke zorgtaken, verrichten minder 
uren betaald werk en verlaten de 
arbeidsmarkt in sommige gevallen geheel.

betreft reistijd om zich naar het werk te 
begeven. Het gebruik van digitale 
hulpmiddelen voor het werk, waaronder 
ICT, heeft echter ook mogelijke negatieve 
gevolgen, zoals langere werktijden omdat 
werknemers ertoe worden aangezet buiten 
hun arbeidstijd te werken, een hogere 
arbeidsintensiteit, evenals de vervaging van 
de grenzen tussen werktijd en vrije tijd. Als 
dergelijke digitale hulpmiddelen niet 
uitsluitend tijdens de arbeidstijd worden 
gebruikt, verstoren zij mogelijk het 
privéleven van werknemers. Voor 
werknemers met onbetaalde zorgtaken 
kunnen digitale hulpmiddelen het bijzonder 
moeilijk maken om een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken. 
Vrouwen besteden meer tijd dan mannen 
aan dergelijke zorgtaken, verrichten minder 
uren betaald werk en verlaten de 
arbeidsmarkt in sommige gevallen geheel.

Or. fr

Amendement 193
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Digitale hulpmiddelen stellen 
werknemers in staat overal en op elk 
moment te werken en kunnen bijdragen tot 
de verbetering van het evenwicht tussen 
werk en privéleven van werknemers. Het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, waaronder ICT, heeft echter ook 
mogelijke negatieve gevolgen, zoals 
langere werktijden omdat werknemers 
ertoe worden aangezet buiten hun 
arbeidstijd te werken, een hogere 
arbeidsintensiteit, evenals de vervaging van 
de grenzen tussen werktijd en vrije tijd. Als 
dergelijke digitale hulpmiddelen niet 
uitsluitend tijdens de arbeidstijd worden 

6. Digitale hulpmiddelen stellen 
werknemers in staat overal en op elk 
moment te werken en kunnen, wanneer ze 
op de juiste manier worden gebruikt, 
bijdragen tot de verbetering van het 
evenwicht tussen werk en privéleven van 
werknemers, en ervoor zorgen dat 
werknemers efficiënter worden. Het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, waaronder ICT, heeft echter ook 
mogelijke negatieve gevolgen, zoals 
langere werktijden omdat werknemers 
ertoe worden aangezet buiten hun 
arbeidstijd te werken, een hogere 
arbeidsintensiteit, evenals de vervaging van 
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gebruikt, verstoren zij mogelijk het 
privéleven van werknemers. Voor 
werknemers met onbetaalde zorgtaken 
kunnen digitale hulpmiddelen het bijzonder 
moeilijk maken om een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken. 
Vrouwen besteden meer tijd dan mannen 
aan dergelijke zorgtaken, verrichten minder 
uren betaald werk en verlaten de 
arbeidsmarkt in sommige gevallen geheel.

de grenzen tussen werktijd en vrije tijd. Als 
dergelijke digitale hulpmiddelen niet 
uitsluitend tijdens de arbeidstijd worden 
gebruikt, verstoren zij mogelijk het 
privéleven van werknemers. Voor 
werknemers met onbetaalde zorgtaken 
kunnen digitale hulpmiddelen het bijzonder 
moeilijk maken om een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken. 
Vrouwen besteden meer tijd dan mannen 
aan dergelijke zorgtaken, verrichten minder 
uren betaald werk en verlaten de 
arbeidsmarkt in sommige gevallen geheel.

Or. en

Amendement 194
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Digitale hulpmiddelen stellen 
werknemers in staat overal en op elk 
moment te werken en kunnen bijdragen tot 
de verbetering van het evenwicht tussen 
werk en privéleven van werknemers. Het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, waaronder ICT, heeft echter ook 
mogelijke negatieve gevolgen, zoals 
langere werktijden omdat werknemers 
ertoe worden aangezet buiten hun 
arbeidstijd te werken, een hogere 
arbeidsintensiteit, evenals de vervaging van 
de grenzen tussen werktijd en vrije tijd. Als 
dergelijke digitale hulpmiddelen niet 
uitsluitend tijdens de arbeidstijd worden 
gebruikt, verstoren zij mogelijk het 
privéleven van werknemers. Voor 
werknemers met onbetaalde zorgtaken 
kunnen digitale hulpmiddelen het bijzonder 
moeilijk maken om een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken. 
Vrouwen besteden meer tijd dan mannen 
aan dergelijke zorgtaken, verrichten minder 

6. Digitale hulpmiddelen stellen 
werknemers in staat overal en op elk 
moment te werken en kunnen bijdragen tot 
de verbetering van het evenwicht tussen 
werk en privéleven van werknemers. Het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, waaronder ICT, heeft echter ook 
mogelijke negatieve gevolgen, zoals 
langere werktijden omdat werknemers 
ertoe worden aangezet buiten hun 
arbeidstijd te werken, een hogere 
arbeidsintensiteit, evenals de vervaging van 
de grenzen tussen werktijd en vrije tijd. Als 
dergelijke digitale hulpmiddelen niet 
uitsluitend tijdens de arbeidstijd worden 
gebruikt, verstoren zij mogelijk het 
privéleven van werknemers. Voor 
werknemers met onbetaalde zorgtaken 
kunnen digitale hulpmiddelen het bijzonder 
moeilijk maken om een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken. 
Vrouwen besteden meer tijd dan mannen 
aan dergelijke zorgtaken en verrichten 
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uren betaald werk en verlaten de 
arbeidsmarkt in sommige gevallen geheel.

minder uren betaald werk.

Or. ro

Amendement 195
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Digitale hulpmiddelen stellen 
werknemers in staat overal en op elk 
moment te werken en kunnen bijdragen tot 
de verbetering van het evenwicht tussen 
werk en privéleven van werknemers. Het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, waaronder ICT, heeft echter ook 
mogelijke negatieve gevolgen, zoals 
langere werktijden omdat werknemers 
ertoe worden aangezet buiten hun 
arbeidstijd te werken, een hogere 
arbeidsintensiteit, evenals de vervaging van 
de grenzen tussen werktijd en vrije tijd. Als 
dergelijke digitale hulpmiddelen niet 
uitsluitend tijdens de arbeidstijd worden 
gebruikt, verstoren zij mogelijk het 
privéleven van werknemers. Voor 
werknemers met onbetaalde zorgtaken 
kunnen digitale hulpmiddelen het bijzonder 
moeilijk maken om een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken. 
Vrouwen besteden meer tijd dan mannen 
aan dergelijke zorgtaken, verrichten minder 
uren betaald werk en verlaten de 
arbeidsmarkt in sommige gevallen geheel.

6. Digitale hulpmiddelen stellen 
werknemers in staat overal en op elk 
moment te werken en kunnen bijdragen tot 
de verbetering van het evenwicht tussen 
werk en privéleven van werknemers. Het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, waaronder ICT, heeft echter ook 
mogelijke negatieve gevolgen, zoals 
langere werktijden omdat werknemers 
ertoe worden aangezet buiten hun 
arbeidstijd te werken, een hogere 
arbeidsintensiteit, evenals de vervaging van 
de grenzen tussen werktijd en vrije tijd. Als 
dergelijke digitale hulpmiddelen niet 
uitsluitend tijdens de arbeidstijd worden 
gebruikt, verstoren zij mogelijk het 
privéleven van werknemers. Voor 
werknemers met onbetaalde zorgtaken 
kunnen digitale hulpmiddelen het bijzonder 
moeilijk maken om een gezond evenwicht 
tussen werk en privéleven te bereiken. 
Vrouwen besteden meer tijd dan mannen 
aan dergelijke zorgtaken, verrichten minder 
uren betaald werk en stoppen mogelijk 
geheel met werken.

Or. pl

Amendement 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. Bovendien kunnen digitale 
hulpmiddelen voor het werk constante druk 
en stress veroorzaken, een negatieve 
invloed hebben op de fysieke en geestelijke 
gezondheid en het welzijn van werknemers 
hebben en leiden tot beroepsziekten zoals 
angststoornissen, depressie en burn-out, die 
op hun beurt een stijging van de druk op 
werkgevers en verzekeringsstelsels 
veroorzaken. In verband met de 
uitdagingen die worden gevormd door de 
aanzienlijke groei van het gebruik van 
digitale hulpmiddelen voor het werk, 
atypische arbeidsverhoudingen en 
telewerkregelingen, in het bijzonder in de 
context van de COVID-19-crisis, is het nog 
urgenter geworden te waarborgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen.

7. Bovendien kunnen digitale 
hulpmiddelen voor het werk tot schending 
van het recht van werknemers op 
gezondheid en veiligheid leiden doordat ze 
constante druk en stress veroorzaken, een 
negatieve invloed hebben op de fysieke en 
geestelijke gezondheid en het welzijn van 
werknemers hebben en leiden tot 
beroepsziekten zoals angststoornissen, 
depressie en burn-out, die bovendien een 
stijging van de druk op werkgevers en 
verzekeringsstelsels veroorzaken. In 
verband met de uitdagingen die worden 
gevormd door de aanzienlijke groei van het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk en de noodzaak om baanonzekerheid 
en misbruik en discriminatie van 
werknemers tegen te gaan door specifieke 
aandacht te besteden aan atypische 
arbeidsverhoudingen en 
telewerkregelingen, in het bijzonder in de 
context van de COVID-19-crisis, is het nog 
urgenter geworden te waarborgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen.

Or. it

Amendement 197
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. Bovendien kunnen digitale 
hulpmiddelen voor het werk constante druk 
en stress veroorzaken, een negatieve 
invloed hebben op de fysieke en geestelijke 
gezondheid en het welzijn van werknemers 
hebben en leiden tot beroepsziekten zoals 

7. Bovendien kunnen digitale 
hulpmiddelen voor het werk constante druk 
en stress veroorzaken, een negatieve 
invloed hebben op de fysieke en geestelijke 
gezondheid en het welzijn van werknemers 
hebben en leiden tot beroepsziekten zoals 
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angststoornissen, depressie en burn-out, 
die op hun beurt een stijging van de druk 
op werkgevers en verzekeringsstelsels 
veroorzaken. In verband met de 
uitdagingen die worden gevormd door de 
aanzienlijke groei van het gebruik van 
digitale hulpmiddelen voor het werk, 
atypische arbeidsverhoudingen en 
telewerkregelingen, in het bijzonder in de 
context van de COVID-19-crisis, is het nog 
urgenter geworden te waarborgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen.

angststoornissen, depressie, burn-out, 
technostress, slaapproblemen en 
aandoeningen aan het 
bewegingsapparaat, die op hun beurt een 
stijging van de druk op werkgevers en 
verzekeringsstelsels veroorzaken. In 
verband met de uitdagingen die worden 
gevormd door de aanzienlijke groei van het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, atypische arbeidsverhoudingen en 
telewerkregelingen, in het bijzonder in de 
context van de COVID-19-crisis, is het nog 
urgenter geworden te waarborgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen.

Or. pl

Amendement 198
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. Bovendien kunnen digitale 
hulpmiddelen voor het werk constante druk 
en stress veroorzaken, een negatieve 
invloed hebben op de fysieke en geestelijke 
gezondheid en het welzijn van werknemers 
hebben en leiden tot beroepsziekten zoals 
angststoornissen, depressie en burn-out, die 
op hun beurt een stijging van de druk op 
werkgevers en verzekeringsstelsels 
veroorzaken. In verband met de 
uitdagingen die worden gevormd door de 
aanzienlijke groei van het gebruik van 
digitale hulpmiddelen voor het werk, 
atypische arbeidsverhoudingen en 
telewerkregelingen, in het bijzonder in de 
context van de COVID-19-crisis, is het nog 
urgenter geworden te waarborgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen.

7. Bovendien kunnen digitale 
hulpmiddelen voor het werk constante druk 
en stress veroorzaken, een negatieve 
invloed hebben op de fysieke en geestelijke 
gezondheid en het welzijn van werknemers 
hebben en leiden tot beroepsziekten zoals 
angststoornissen, depressie en burn-out, die 
op hun beurt een stijging van de druk op 
werkgevers en verzekeringsstelsels 
veroorzaken. In verband met de 
uitdagingen die worden gevormd door de 
aanzienlijke groei van het gebruik van 
digitale hulpmiddelen voor het werk, 
atypische arbeidsverhoudingen en 
telewerkregelingen, in het bijzonder in de 
context van de COVID-19-crisis, is het nog 
urgenter geworden ervoor te zorgen dat 
duidelijke regels worden vastgesteld op 
het gebied van telewerken, waaronder het 
recht om offline te zijn.
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Or. en

Amendement 199
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. Bovendien kunnen digitale 
hulpmiddelen voor het werk constante druk 
en stress veroorzaken, een negatieve 
invloed hebben op de fysieke en geestelijke 
gezondheid en het welzijn van werknemers 
hebben en leiden tot beroepsziekten zoals 
angststoornissen, depressie en burn-out, die 
op hun beurt een stijging van de druk op 
werkgevers en verzekeringsstelsels 
veroorzaken. In verband met de 
uitdagingen die worden gevormd door de 
aanzienlijke groei van het gebruik van 
digitale hulpmiddelen voor het werk, 
atypische arbeidsverhoudingen en 
telewerkregelingen, in het bijzonder in de 
context van de COVID-19-crisis, is het nog 
urgenter geworden te waarborgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen.

7. Bovendien kunnen digitale 
hulpmiddelen voor het werk constante druk 
en stress veroorzaken, een negatieve 
invloed hebben op de fysieke en geestelijke 
gezondheid, het gezinsleven en het welzijn 
van werknemers hebben en leiden tot 
beroepsziekten zoals angststoornissen, 
depressie en burn-out, die op hun beurt een 
stijging van de druk op werkgevers en 
verzekeringsstelsels veroorzaken. In 
verband met de uitdagingen die worden 
gevormd door de aanzienlijke groei van het 
gebruik van digitale hulpmiddelen voor het 
werk, atypische arbeidsverhoudingen en 
telewerkregelingen, in het bijzonder in de 
context van de COVID-19-crisis, is het nog 
urgenter geworden te waarborgen dat 
werknemers hun recht om offline te zijn 
kunnen uitoefenen.

Or. ro

Amendement 200
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Het toenemende gebruik van 
digitale technologieën heeft de traditionele 
vormen van werk veranderd en een cultuur 
gevormd waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 

8. Het toenemende gebruik van 
digitale technologieën heeft de traditionele 
vormen van werk veranderd en een cultuur 
gevormd waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 
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norm is. In deze context is het belangrijk te 
zorgen voor de bescherming van de 
grondrechten van werknemers, billijke 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van het 
recht op een billijke vergoeding en de 
eerbiediging van de arbeidstijd, gezondheid 
en veiligheid en de gelijkheid van vrouwen 
en mannen.

norm is. In deze context is het belangrijk 
ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling ten 
voordele van zowel werkgevers als 
werknemers wordt gebruikt. Werknemers 
kunnen beschikken over meer flexibiliteit 
en de mogelijkheid om hun werktaken 
zodanig in te delen dat zij voor evenwicht 
tussen hun werk en privéleven of 
zorgtaken kunnen zorgen, en deze 
algemene verbetering van het evenwicht 
tussen werk en privéleven is ook gunstig 
voor de werkgever, die over efficiëntere en 
tevredenere werknemers beschikt. Ten 
tweede is het ook belangrijk te zorgen voor 
de bescherming van de grondrechten van 
werknemers, billijke arbeidsvoorwaarden, 
met inbegrip van het recht op een billijke 
vergoeding en de eerbiediging van de 
arbeidstijd, gezondheid en veiligheid en de 
gelijkheid van vrouwen en mannen.

Or. en

Amendement 201
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – Overweging 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. Het toenemende gebruik van 
digitale technologieën heeft de traditionele 
vormen van werk veranderd en een cultuur 
gevormd waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 
norm is. In deze context is het belangrijk te 
zorgen voor de bescherming van de 
grondrechten van werknemers, billijke 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van het 
recht op een billijke vergoeding en de 
eerbiediging van de arbeidstijd, gezondheid 
en veiligheid en de gelijkheid van vrouwen 
en mannen.

8. Het toenemende gebruik van 
digitale technologieën heeft de traditionele 
vormen van werk veranderd en een cultuur 
gevormd waarin onafgebroken in 
verbinding staan en altijd aan staan de 
norm is. In deze context is het belangrijk 
psychosociale risico’s te voorkomen en te 
bestrijden, te zorgen voor de bescherming 
van de grondrechten van werknemers, 
billijke arbeidsvoorwaarden, met inbegrip 
van het recht op een billijke vergoeding en 
de eerbiediging van de arbeidstijd, 
gezondheid en veiligheid en de gelijkheid 
van vrouwen en mannen.
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Or. fr

Amendement 202
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Het recht om offline te zijn 
verwijst naar het recht van werknemers 
om buiten de arbeidstijd af te zien van 
werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen zoals telefoonoproepen, e-
mails of andere berichten. Het recht om 
offline te zijn moet werknemers het recht 
geven om buiten de arbeidstijd 
werkgerelateerde hulpmiddelen uit te 
schakelen en niet te reageren op 
verzoeken van hun werkgever, zonder dat 
zij het risico lopen op negatieve gevolgen 
zoals ontslag of andere 
represaillemaatregelen. Omgekeerd moet 
werkgevers worden verboden buiten de 
arbeidstijd gebruik te maken van de 
arbeid van werknemers.

Schrappen

Or. en

Amendement 203
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Het recht om offline te zijn verwijst 
naar het recht van werknemers om buiten 
de arbeidstijd af te zien van 
werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen zoals telefoonoproepen, e-

9. Het recht om offline te zijn verwijst 
naar het recht van werknemers om buiten 
de arbeidstijd af te zien van 
werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen zoals telefoonoproepen, e-
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mails of andere berichten. Het recht om 
offline te zijn moet werknemers het recht 
geven om buiten de arbeidstijd 
werkgerelateerde hulpmiddelen uit te 
schakelen en niet te reageren op verzoeken 
van hun werkgever, zonder dat zij het 
risico lopen op negatieve gevolgen zoals 
ontslag of andere represaillemaatregelen. 
Omgekeerd moet werkgevers worden 
verboden buiten de arbeidstijd gebruik te 
maken van de arbeid van werknemers.

mails of andere berichten. Het recht om 
offline te zijn moet werknemers het recht 
geven om buiten de arbeidstijd 
werkgerelateerde hulpmiddelen uit te 
schakelen en niet te reageren op verzoeken 
van hun werkgever, zonder dat zij het 
risico lopen op negatieve gevolgen zoals 
ontslag of andere represaillemaatregelen en 
zonder dat er een arbeidscultuur wordt 
bevorderd waarin “altijd aan staan” de 
norm is en waarin werknemers die hun 
recht om offline te zijn opgeven duidelijk 
worden bevoordeeld ten opzichte van 
anderen. Omgekeerd moet werkgevers 
worden verboden buiten de arbeidstijd 
gebruik te maken van de arbeid van 
werknemers.

Or. ro

Amendement 204
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Het recht om offline te zijn verwijst 
naar het recht van werknemers om buiten 
de arbeidstijd af te zien van 
werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen zoals telefoonoproepen, e-
mails of andere berichten. Het recht om 
offline te zijn moet werknemers het recht 
geven om buiten de arbeidstijd 
werkgerelateerde hulpmiddelen uit te 
schakelen en niet te reageren op verzoeken 
van hun werkgever, zonder dat zij het 
risico lopen op negatieve gevolgen zoals 
ontslag of andere represaillemaatregelen. 
Omgekeerd moet werkgevers worden 
verboden buiten de arbeidstijd gebruik te 
maken van de arbeid van werknemers.

9. Het recht om offline te zijn verwijst 
naar het recht van werknemers om buiten 
de arbeidstijd af te zien van 
werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen zoals telefoonoproepen, e-
mails of andere berichten. Het recht om 
offline te zijn moet werknemers het recht 
geven om buiten de arbeidstijd 
werkgerelateerde hulpmiddelen uit te 
schakelen en niet te reageren op verzoeken 
van hun werkgever, zonder dat zij het 
risico lopen op negatieve gevolgen zoals 
ontslag of andere represaillemaatregelen.
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Or. pl

Amendement 205
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Het recht om offline te zijn verwijst 
naar het recht van werknemers om buiten 
de arbeidstijd af te zien van 
werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen zoals telefoonoproepen, e-
mails of andere berichten. Het recht om 
offline te zijn moet werknemers het recht 
geven om buiten de arbeidstijd 
werkgerelateerde hulpmiddelen uit te 
schakelen en niet te reageren op verzoeken 
van hun werkgever, zonder dat zij het 
risico lopen op negatieve gevolgen zoals 
ontslag of andere represaillemaatregelen. 
Omgekeerd moet werkgevers worden 
verboden buiten de arbeidstijd gebruik te 
maken van de arbeid van werknemers.

9. Het recht om offline te zijn verwijst 
naar het recht van werknemers om buiten 
de arbeidstijd af te zien van 
werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen zoals telefoonoproepen, e-
mails of andere berichten. Het recht om 
offline te zijn moet worden versterkt en 
moet werknemers het recht geven om 
buiten de arbeidstijd werkgerelateerde 
hulpmiddelen uit te schakelen en niet te 
reageren op verzoeken van hun werkgever, 
zonder dat zij het risico lopen op negatieve 
gevolgen zoals ontslag of andere 
represaillemaatregelen. Omgekeerd moet 
werkgevers worden verboden buiten de 
arbeidstijd gebruik te maken van de arbeid 
van werknemers en mogen zij geen 
contact met hen opnemen.

Or. en

Amendement 206
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. Het recht om offline te zijn verwijst 
naar het recht van werknemers om buiten 
de arbeidstijd af te zien van 
werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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hulpmiddelen zoals telefoonoproepen, e-
mails of andere berichten. Het recht om 
offline te zijn moet werknemers het recht 
geven om buiten de arbeidstijd 
werkgerelateerde hulpmiddelen uit te 
schakelen en niet te reageren op verzoeken 
van hun werkgever, zonder dat zij het 
risico lopen op negatieve gevolgen zoals 
ontslag of andere represaillemaatregelen. 
Omgekeerd moet werkgevers worden 
verboden buiten de arbeidstijd gebruik te 
maken van de arbeid van werknemers.

Or. en

Amendement 207
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta 
Gualmini, Klára Dobrev

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Het recht om offline te zijn moet 
van toepassing zijn op alle werknemers en 
in alle sectoren, zowel de openbare als de 
private sector. Het recht om offline te zijn 
is bedoeld om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van werknemers 
en billijke arbeidsvoorwaarden te 
waarborgen, met inbegrip van evenwicht 
tussen werk en privéleven.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 208
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. Het recht om offline te zijn moet 
van toepassing zijn op alle werknemers en 
in alle sectoren, zowel de openbare als de 
private sector. Het recht om offline te zijn 
is bedoeld om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van werknemers 
en billijke arbeidsvoorwaarden te 
waarborgen, met inbegrip van evenwicht 
tussen werk en privéleven.

10. Het recht om offline te zijn moet 
van toepassing zijn op alle werknemers en 
in alle sectoren, zowel de openbare als de 
private sector, en moet volledig worden 
gehandhaafd. Het recht om offline te zijn 
is bedoeld om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van werknemers 
en billijke arbeidsvoorwaarden te 
waarborgen, met inbegrip van evenwicht 
tussen werk en privéleven.

Or. en

Amendement 209
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. Het recht om offline te zijn moet 
van toepassing zijn op alle werknemers en 
in alle sectoren, zowel de openbare als de 
private sector. Het recht om offline te zijn 
is bedoeld om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van werknemers 
en billijke arbeidsvoorwaarden te 
waarborgen, met inbegrip van evenwicht 
tussen werk en privéleven.

10. Het recht om offline te zijn moet 
van toepassing zijn op alle werknemers en 
in alle sectoren, zowel de openbare als de 
private sector. Het recht om offline te zijn 
is bedoeld om de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van werknemers 
en billijke arbeidsvoorwaarden te 
waarborgen, met inbegrip van evenwicht 
tussen werk en privéleven, alsook het 
gezinsleven te waarborgen.

Or. ro

Amendement 210
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. Er is op dit moment geen Unierecht 
waarbij het recht om offline te zijn 
uitdrukkelijk is geregeld. Richtlijnen 
89/391/EEG4 en 91/383/EEG5 van de Raad 
hebben ten doel de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van de werknemers met 
arbeidsbetrekkingen voor onbepaalde of 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
te bevorderen; in Richtlijn 2003/88/EG van 
het Europees Parlement en de Raad6 
worden minimumvoorschriften vastgesteld 
inzake veiligheid en gezondheid op het 
gebied van de organisatie van de 
arbeidstijd; Richtlijn (EU) 2019/1152 van 
het Europees Parlement en de Raad7 heeft 
ten doel arbeidsvoorwaarden te verbeteren 
door meer transparante en beter 
voorspelbare werkgelegenheid te 
bevorderen; en in Richtlijn (EU) 
2019/1158 van het Europees Parlement en 
de Raad8 worden minimumvoorschriften 
vastgesteld om de combinatie van werk en 
privéleven mogelijk te maken voor 
werknemers die ouders zijn of 
mantelzorgers.

11. Er is op dit moment geen Unierecht 
waarbij het recht om offline te zijn 
uitdrukkelijk is geregeld. Richtlijnen 
89/391/EEG4 en 91/383/EEG5 van de Raad 
hebben ten doel de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van de werknemers met 
arbeidsbetrekkingen voor onbepaalde of 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
te bevorderen; in Richtlijn 2003/88/EG van 
het Europees Parlement en de Raad6 
worden minimumvoorschriften vastgesteld 
inzake veiligheid en gezondheid op het 
gebied van de organisatie van de 
arbeidstijd, ook met betrekking tot 
maximaal toegestane arbeidstijd en 
minimale rusttijd; Richtlijn (EU) 
2019/1152 van het Europees Parlement en 
de Raad7 heeft ten doel 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren door 
meer transparante en beter voorspelbare 
werkgelegenheid te bevorderen; en in 
Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees 
Parlement en de Raad8 worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om de 
combinatie van werk en privéleven 
mogelijk te maken voor werknemers die 
ouders zijn of mantelzorgers.

__________________ __________________
4 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 
juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

4 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 
juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

5 Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 
25 juni 1991 ter aanvulling van de 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de 
werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
(PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19).

5 Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 
25 juni 1991 ter aanvulling van de 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de 
werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
(PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19).

6 Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees 6 Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees 
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Parlement en de Raad van 4 november 
2003 betreffende een aantal aspecten van 
de organisatie van de arbeidstĳd (PB L 299 
van 18.11.2003, blz. 9).

Parlement en de Raad van 4 november 
2003 betreffende een aantal aspecten van 
de organisatie van de arbeidstĳd (PB L 299 
van 18.11.2003, blz. 9).

7 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie (PB L 186 van 11.7.2019, 
blz. 105).

7 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie (PB L 186 van 11.7.2019, 
blz. 105).

8 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PB L 
188 van 12.7.2019, blz. 79).

8 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PB L 
188 van 12.7.2019, blz. 79).

Or. en

Amendement 211
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. Er is op dit moment geen Unierecht 
waarbij het recht om offline te zijn 
uitdrukkelijk is geregeld. Richtlijnen 
89/391/EEG4 en 91/383/EEG5 van de Raad 
hebben ten doel de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van de werknemers met 
arbeidsbetrekkingen voor onbepaalde of 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
te bevorderen; in Richtlijn 2003/88/EG van 
het Europees Parlement en de Raad6 
worden minimumvoorschriften vastgesteld 
inzake veiligheid en gezondheid op het 
gebied van de organisatie van de 
arbeidstijd; Richtlijn (EU) 2019/1152 van 
het Europees Parlement en de Raad7 heeft 
ten doel arbeidsvoorwaarden te verbeteren 
door meer transparante en beter 

11. Er is op dit moment geen Unierecht 
waarbij het recht om offline te zijn 
uitdrukkelijk is geregeld en de wettelijke 
regelgeving inzake dit recht verschilt sterk 
per lidstaat. Richtlijnen 89/391/EEG4 en 
91/383/EEG5 van de Raad hebben ten doel 
de verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de 
werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 
onbepaalde of bepaalde tijd of 
uitzendarbeid-betrekkingen te bevorderen; 
in Richtlijn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad6 worden 
minimumvoorschriften vastgesteld inzake 
veiligheid en gezondheid op het gebied van 
de organisatie van de arbeidstijd; Richtlijn 
(EU) 2019/1152 van het Europees 
Parlement en de Raad7 heeft ten doel 
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voorspelbare werkgelegenheid te 
bevorderen; en in Richtlijn (EU) 
2019/1158 van het Europees Parlement en 
de Raad8 worden minimumvoorschriften 
vastgesteld om de combinatie van werk en 
privéleven mogelijk te maken voor 
werknemers die ouders zijn of 
mantelzorgers.

arbeidsvoorwaarden te verbeteren door 
meer transparante en beter voorspelbare 
werkgelegenheid te bevorderen; en in 
Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees 
Parlement en de Raad8 worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om de 
combinatie van werk en privéleven 
mogelijk te maken voor werknemers die 
ouders zijn of mantelzorgers.

__________________ __________________
4 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 
juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

4 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 
juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

5 Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 
25 juni 1991 ter aanvulling van de 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de 
werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
(PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19).

5 Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 
25 juni 1991 ter aanvulling van de 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de 
werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
(PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19).

6 Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 november 
2003 betreffende een aantal aspecten van 
de organisatie van de arbeidstĳd (PB L 299 
van 18.11.2003, blz. 9).

6 Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 november 
2003 betreffende een aantal aspecten van 
de organisatie van de arbeidstĳd (PB L 299 
van 18.11.2003, blz. 9).

7 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie (PB L 186 van 11.7.2019, 
blz. 105).

7 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie (PB L 186 van 11.7.2019, 
blz. 105).

8 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PB L 
188 van 12.7.2019, blz. 79).

8 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PB L 
188 van 12.7.2019, blz. 79).

Or. en
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Amendement 212
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. Er is op dit moment geen Unierecht 
waarbij het recht om offline te zijn 
uitdrukkelijk is geregeld. Richtlijnen 
89/391/EEG4 en 91/383/EEG5 van de Raad 
hebben ten doel de verbetering van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk 
van de werknemers met 
arbeidsbetrekkingen voor onbepaalde of 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
te bevorderen; in Richtlijn 2003/88/EG van 
het Europees Parlement en de Raad6 
worden minimumvoorschriften vastgesteld 
inzake veiligheid en gezondheid op het 
gebied van de organisatie van de 
arbeidstijd; Richtlijn (EU) 2019/1152 van 
het Europees Parlement en de Raad7 heeft 
ten doel arbeidsvoorwaarden te verbeteren 
door meer transparante en beter 
voorspelbare werkgelegenheid te 
bevorderen; en in Richtlijn (EU) 
2019/1158 van het Europees Parlement en 
de Raad8 worden minimumvoorschriften 
vastgesteld om de combinatie van werk en 
privéleven mogelijk te maken voor 
werknemers die ouders zijn of 
mantelzorgers.

11. Er is op dit moment geen Unierecht 
waarbij telewerken, met inbegrip van het 
recht om offline te zijn, uitdrukkelijk is 
geregeld. Richtlijnen 89/391/EEG4 en 
91/383/EEG5 van de Raad hebben ten doel 
de verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de 
werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 
onbepaalde of bepaalde tijd of 
uitzendarbeid-betrekkingen te bevorderen; 
in Richtlijn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad6 worden 
minimumvoorschriften vastgesteld inzake 
veiligheid en gezondheid op het gebied van 
de organisatie van de arbeidstijd; Richtlijn 
(EU) 2019/1152 van het Europees 
Parlement en de Raad7 heeft ten doel 
arbeidsvoorwaarden te verbeteren door 
meer transparante en beter voorspelbare 
werkgelegenheid te bevorderen; en in 
Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees 
Parlement en de Raad8 worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om de 
combinatie van werk en privéleven 
mogelijk te maken voor werknemers die 
ouders zijn of mantelzorgers.

__________________ __________________
4 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 
juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

4 Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 
juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging 
van maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid van de werknemers op het 
werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1).

5 Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 
25 juni 1991 ter aanvulling van de 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de 
werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 

5 Richtlijn 91/383/EEG van de Raad van 
25 juni 1991 ter aanvulling van de 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van de 
werknemers met arbeidsbetrekkingen voor 
bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen 
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(PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19). (PB L 206 van 29.7.1991, blz. 19).
6 Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 november 
2003 betreffende een aantal aspecten van 
de organisatie van de arbeidstĳd (PB L 299 
van 18.11.2003, blz. 9).

6 Richtlĳn 2003/88/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 november 
2003 betreffende een aantal aspecten van 
de organisatie van de arbeidstĳd (PB L 299 
van 18.11.2003, blz. 9).

7 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie (PB L 186 van 11.7.2019, 
blz. 105).

7 Richtlijn (EU) 2019/1152 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie (PB L 186 van 11.7.2019, 
blz. 105).

8 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PB L 
188 van 12.7.2019, blz. 79).

8 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PB L 
188 van 12.7.2019, blz. 79).

Or. en

Amendement 213
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. Overeenkomstig Richtlijn 
2003/88/EG van het Europees Parlement 
en de Raad hebben werknemers in de Unie 
recht op minimumvoorschriften inzake 
veiligheid en gezondheid op het gebied van 
de organisatie van de arbeidstijd. In dit 
verband voorziet de richtlijn in dagelijkse 
rusttijd, pauzes, wekelijkse rusttijd, 
maximale wekelijkse arbeidstijd en 
jaarlijkse vakantie en worden bij de 
richtlijn aspecten van nacht- en 
ploegenarbeid en het werkrooster geregeld. 
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) 
moet beschikbaarheidsdienst, waarbij een 

12. Overeenkomstig Richtlijn 
2003/88/EG van het Europees Parlement 
en de Raad hebben werknemers in de Unie 
recht op minimumvoorschriften inzake 
veiligheid en gezondheid op het gebied van 
de organisatie van de arbeidstijd. In dit 
verband voorziet de richtlijn in dagelijkse 
rusttijd, pauzes, wekelijkse rusttijd, 
maximale wekelijkse arbeidstijd en 
jaarlijkse vakantie en worden bij de 
richtlijn aspecten van nacht- en 
ploegenarbeid en het werkrooster geregeld. 
Volgens vaste rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) 
moet beschikbaarheidsdienst, waarbij een 
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werknemer op een door de werkgever 
bepaalde plaats fysiek aanwezig moet zijn, 
“in zijn geheel als arbeidstijd moet worden 
aangemerkt, ook wanneer hij gedurende 
deze dienst niet continu daadwerkelijk 
beroepswerkzaamheden verricht”9 en moet 
thuiswachtdienst, waarbij een werknemer 
de wachtdienst thuis moet verrichten en 
zich daar ter beschikking van zijn 
werkgever moet houden, als arbeidstijd 
worden aangemerkt10. Bovendien heeft het 
HvJ-EU minimale rusttijd uitgelegd als 
bijzonder belangrijke voorschriften van 
communautair sociaal recht die voor alle 
werknemers gelden als een minimumnorm 
ter bescherming van hun veiligheid en 
gezondheid op het werk11. Richtlijn 
2003/88/EG bevat echter geen 
uitdrukkelijke bepaling inzake het recht 
van een werknemer om buiten de 
arbeidstijd, tijdens rusttijden of andere 
niet-arbeidstijd offline te zijn.

werknemer op een door de werkgever 
bepaalde plaats fysiek aanwezig moet zijn, 
“in zijn geheel als arbeidstijd moet worden 
aangemerkt, ook wanneer hij gedurende 
deze dienst niet continu daadwerkelijk 
beroepswerkzaamheden verricht”9 en moet 
thuiswachtdienst, waarbij een werknemer 
de wachtdienst thuis moet verrichten en 
zich daar ter beschikking van zijn 
werkgever moet houden, als arbeidstijd 
worden aangemerkt10. Bovendien heeft het 
HvJ-EU minimale rusttijd uitgelegd als 
bijzonder belangrijke voorschriften van 
communautair sociaal recht die voor alle 
werknemers gelden als een minimumnorm 
ter bescherming van hun veiligheid en 
gezondheid op het werk11. Richtlijn 
2003/88/EG bevat echter geen 
uitdrukkelijke bepaling inzake het recht 
van een werknemer om offline te zijn en 
vereist evenmin dat werknemers buiten de 
arbeidstijd, tijdens rusttijden of andere 
niet-arbeidstijd bereikbaar zijn, maar 
voorziet wel in het recht op 
ononderbroken dagelijkse, wekelijkse en 
jaarlijkse rusttijden waarin de werknemer 
onbereikbaar is en er geen contact met 
hem mag worden opgenomen. Er is 
bovendien geen uitdrukkelijke bepaling in 
het Unierecht waarin het recht om buiten 
de (contractueel) overeengekomen 
arbeidstijd te allen tijde onbeschikbaar te 
zijn, is verankerd.

__________________ __________________
9 Arrest van het Hof van Justitie van 
5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 t/m 
C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, punt 93.

9 Arrest van het Hof van Justitie van 
5 oktober 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 t/m 
C-403/01, ECLI:EU:C:2004:584, punt 93.

10 Arrest van het Hof van Justitie van 
21 februari 2018, Matzak, 
ECLI:EU:C:2018:82, C-518/15, punt 66.

10 Arrest van het Hof van Justitie van 
21 februari 2018, Matzak, 
ECLI:EU:C:2018:82, C-518/15, punt 66.

11 Arrest van 7 september 2006, 
Commissie/Verenigd Koninkrijk, C-
484/04, ECLI:EU:C:2006:526, punt 36.

11 Arrest van 7 september 2006, 
Commissie/Verenigd Koninkrijk, C-
484/04, ECLI:EU:C:2006:526, punt 36.

Or. en
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Amendement 214
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In zijn rechtspraak heeft het HvJ-
EU criteria vastgesteld voor het bepalen 
van de status van een werknemer. Bij de 
uitvoering van deze richtlijn moet rekening 
worden gehouden met de interpretatie door 
het HvJ-EU van deze criteria. Op 
voorwaarde dat zij voldoen aan die criteria, 
vallen oproepwerkers, deeltijdwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en leerlingen 
binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn, ongeacht of zij in de private of de 
publieke sector werken. Misbruik, op 
nationaal niveau of in 
grensoverschrijdende situaties, van de 
rechtspositie van zelfstandigen als 
omschreven in het nationaal recht, is een 
vorm van valselijk gemeld werk die vaak 
verband houdt met zwartwerk. Er is 
sprake van schijnzelfstandigheid wanneer 
iemand die voldoet aan de voorwaarden 
die kenmerkend zijn voor een 
arbeidsverhouding wordt aangemeld als 
zelfstandige, met als doel te ontkomen aan 
bepaalde juridische of fiscale 
verplichtingen. Dergelijke personen 
moeten binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallen. Of er sprake is van 
een arbeidsverhouding moet worden 
bepaald aan de hand van de feiten die 
verband houden met de daadwerkelijke 
uitvoering van het werk en niet aan de 
hand van de beschrijving van de 
verhouding door de betrokken partijen. 
Voor wat betreft deze richtlijn verwijst de 
term “werknemer” naar iedere 
werknemer die een arbeidsverhouding 
heeft die voldoet aan de criteria van het 
HvJ-EU.

14. In zijn rechtspraak heeft het HvJ-
EU criteria vastgesteld voor het bepalen 
van de status van een werknemer. Bij de 
uitvoering van deze richtlijn moet rekening 
worden gehouden met de interpretatie door 
het HvJ-EU van deze criteria. Op 
voorwaarde dat zij voldoen aan die criteria, 
vallen oproepwerkers, deeltijdwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en leerlingen 
binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn, ongeacht of zij in de private of de 
publieke sector werken.
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Or. en

Amendement 215
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. In zijn rechtspraak heeft het HvJ-
EU criteria vastgesteld voor het bepalen 
van de status van een werknemer. Bij de 
uitvoering van deze richtlijn moet rekening 
worden gehouden met de interpretatie door 
het HvJ-EU van deze criteria. Op 
voorwaarde dat zij voldoen aan die criteria, 
vallen oproepwerkers, deeltijdwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en leerlingen 
binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn, ongeacht of zij in de private of de 
publieke sector werken. Misbruik, op 
nationaal niveau of in 
grensoverschrijdende situaties, van de 
rechtspositie van zelfstandigen als 
omschreven in het nationaal recht, is een 
vorm van valselijk gemeld werk die vaak 
verband houdt met zwartwerk. Er is sprake 
van schijnzelfstandigheid wanneer iemand 
die voldoet aan de voorwaarden die 
kenmerkend zijn voor een 
arbeidsverhouding wordt aangemeld als 
zelfstandige, met als doel te ontkomen aan 
bepaalde juridische of fiscale 
verplichtingen. Dergelijke personen 
moeten binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallen. Of er sprake is van 
een arbeidsverhouding moet worden 
bepaald aan de hand van de feiten die 
verband houden met de daadwerkelijke 
uitvoering van het werk en niet aan de 
hand van de beschrijving van de 
verhouding door de betrokken partijen. 
Voor wat betreft deze richtlijn verwijst de 
term “werknemer” naar iedere werknemer 

14. Deze richtlijn is van toepassing op 
alle werknemers in zowel de private als de 
publieke sector en ongeacht de duur en de 
aard van de arbeidsovereenkomst en de 
status van die werknemers. In zijn 
rechtspraak heeft het HvJ-EU criteria 
vastgesteld voor het bepalen van de status 
van een werknemer. Bij de uitvoering van 
deze richtlijn moet rekening worden 
gehouden met de interpretatie door het 
HvJ-EU van deze criteria. Op voorwaarde 
dat zij voldoen aan die criteria, vallen 
oproepwerkers, deeltijdwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en leerlingen 
binnen het toepassingsgebied van deze 
richtlijn, ongeacht of zij in de private of de 
publieke sector werken. Misbruik, op 
nationaal niveau of in 
grensoverschrijdende situaties, van de 
rechtspositie van zelfstandigen als 
omschreven in het nationaal recht, is een 
vorm van valselijk gemeld werk die vaak 
verband houdt met zwartwerk. Er is sprake 
van schijnzelfstandigheid wanneer iemand 
die voldoet aan de voorwaarden die 
kenmerkend zijn voor een 
arbeidsverhouding wordt aangemeld als 
zelfstandige, met als doel te ontkomen aan 
bepaalde juridische of fiscale 
verplichtingen. Dergelijke personen 
moeten binnen het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallen. Of er sprake is van 
een arbeidsverhouding moet worden 
bepaald aan de hand van de feiten die 
verband houden met de daadwerkelijke 
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die een arbeidsverhouding heeft die 
voldoet aan de criteria van het HvJ-EU.

uitvoering van het werk en niet aan de 
hand van de beschrijving van de 
verhouding door de betrokken partijen. 
Voor wat betreft deze richtlijn verwijst de 
term “werknemer” naar iedere werknemer 
die een arbeidsverhouding heeft die 
voldoet aan de criteria van het HvJ-EU.

Or. en

Amendement 216
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. In de afgelopen decennia is het 
aantal standaard arbeidsovereenkomsten 
afgenomen en is de gangbaarheid van 
atypische of flexibele arbeidsregelingen 
toegenomen, grotendeels vanwege de 
digitalisering van economische 
activiteiten. Er is Unierecht inzake 
sommige soorten atypisch werk. 
Richtlijn 97/81/EG13 van de Raad is 
gericht op de uitvoering van de 
raamovereenkomst tussen de Europese 
Sociale partners inzake deeltijdarbeid en 
heeft ten doel de opheffing van 
discriminatie van deeltijdwerkers te 
verzekeren en de kwaliteit van 
deeltijdarbeid te verbeteren, de 
ontwikkeling van deeltijdarbeid op 
vrijwillige basis te vergemakkelijken en bij 
te dragen aan een flexibele organisatie 
van arbeidstijd waarbij rekening wordt 
gehouden met de behoeften van 
werkgevers en werknemers. 
Richtlijn 1999/70/EG14 van de Raad is 
gericht op de uitvoering van de 
raamovereenkomst tussen de Europese 
sociale partners inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd 
en het doel van de richtlijn is de kwaliteit 
van arbeid voor bepaalde tijd te 

Schrappen
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verbeteren door de toepassing van het 
non-discriminatiebeginsel te waarborgen 
en het misbruik als gevolg van het gebruik 
van opeenvolgende 
arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd te 
voorkomen. Richtlijn 2008/104/EG van 
het Europees Parlement en de Raad15, die 
werd vastgesteld nadat de Europese 
sociale partners geen raamovereenkomst 
konden sluiten, heeft tot doel de 
bescherming van uitzendkrachten te 
garanderen en de kwaliteit van het 
uitzendwerk te verbeteren door gelijke 
behandeling ten aanzien van 
uitzendkrachten te waarborgen en door 
uitzendbureaus als werkgever te 
erkennen, daarbij rekening houdend met 
de noodzaak om een geschikt kader te 
creëren voor de gebruikmaking van 
uitzendwerk teneinde bij te dragen tot de 
schepping van werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van flexibele arbeidsvormen. 
Daarnaast hebben de Europese sociale 
partners in juli 2002 een 
kaderovereenkomst inzake telewerken en 
in juni 2020 een kaderovereenkomst 
inzake digitalisering gesloten. De laatste 
voorziet in mogelijke door de sociale 
partners overeen te komen maatregelen 
met betrekking tot het aansluiten en 
verbreken van de verbinding met werk 
voor werknemers.
__________________
13 Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 
december 1997 betreffende de door de 
Unice, het CEEP en het EVV gesloten 
raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid 
(PB L 14 van 20.1.1998, blz. 9).
14 Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 
28 juni 1999 betreffende de door het EVV, 
de UNICE en het CEEP gesloten 
raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 
duur (PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43).
15 Richtlijn 2008/104/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
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19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid (PB L 327 van 5.12.2008, 
blz. 9).

Or. en

Amendement 217
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. Daarnaast hebben de Europese 
brancheoverkoepelende sociale partners 
in juli 2002 een kaderovereenkomst 
inzake telewerken en in juni 2020 een 
kaderovereenkomst inzake digitalisering 
gesloten. De laatste voorziet in mogelijke 
door de sociale partners overeen te komen 
maatregelen met betrekking tot het 
aansluiten en verbreken van de 
verbinding met werk voor werknemers.

Or. en

Amendement 218
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 
betrekking tot het recht om offline te zijn, 
waarbij de het aanpassingsvermogen van 
de arbeidsmarkt wordt gewaarborgd. Deze 
richtlijn moet worden uitgevoerd op een 
wijze die strookt met Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en (EU) 

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen om 
het recht om offline te zijn te versterken en 
te handhaven, waarbij het 
aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt 
wordt gewaarborgd. Deze richtlijn moet 
worden uitgevoerd op een wijze die 
volledig in overeenstemming is met de 
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2019/1158. minimumvereisten van Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en (EU) 
2019/1158 en geen negatieve effecten op 
werknemers heeft.

Or. en

Amendement 219
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 
betrekking tot het recht om offline te zijn, 
waarbij de het aanpassingsvermogen van 
de arbeidsmarkt wordt gewaarborgd. Deze 
richtlijn moet worden uitgevoerd op een 
wijze die strookt met Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en (EU) 
2019/1158.

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 
betrekking tot het recht om offline te zijn, 
waarbij het aanpassingsvermogen van de 
arbeidsmarkt wordt gewaarborgd. Deze 
richtlijn moet een nadere specificatie van 
en aanvulling vormen op Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en 
(EU) 2019/1158 en op samenhangende 
wijze worden uitgevoerd.

Or. it

Amendement 220
Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn 
Regner, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 
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betrekking tot het recht om offline te zijn, 
waarbij de het aanpassingsvermogen van 
de arbeidsmarkt wordt gewaarborgd. Deze 
richtlijn moet worden uitgevoerd op een 
wijze die strookt met Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en (EU) 
2019/1158.

betrekking tot het recht om offline te zijn, 
waarbij het aanpassingsvermogen van de 
arbeidsmarkt wordt gewaarborgd. Deze 
richtlijn moet volledig in overeenstemming 
zijn met de in Richtlijnen 2003/88/EG, 
(EU) 2019/1152 en (EU) 2019/1158 
vastgestelde minimumvereisten.

Or. en

Amendement 221
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 
betrekking tot het recht om offline te zijn, 
waarbij de het aanpassingsvermogen van 
de arbeidsmarkt wordt gewaarborgd. Deze 
richtlijn moet worden uitgevoerd op een 
wijze die strookt met Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en (EU) 
2019/1158.

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 
betrekking tot telewerken, met inbegrip 
van het recht om offline te zijn, waarbij het 
aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt 
wordt gewaarborgd. Deze richtlijn moet 
worden uitgevoerd op een wijze die strookt 
met Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 
2019/1152 en (EU) 2019/1158.

Or. en

Amendement 222
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 
betrekking tot het recht om offline te zijn, 

18. Het doel van deze richtlijn is de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden 
voor alle werknemers te verbeteren door 
minimumvoorschriften vast te stellen met 
betrekking tot het recht om offline te zijn. 
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waarbij de het aanpassingsvermogen van 
de arbeidsmarkt wordt gewaarborgd. Deze 
richtlijn moet worden uitgevoerd op een 
wijze die strookt met Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en (EU) 
2019/1158.

Deze richtlijn moet worden uitgevoerd op 
een wijze die strookt met Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en (EU) 
2019/1158.

Or. en

Amendement 223
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Bijlage I – Overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. De praktische regelingen voor de 
uitoefening van het recht om offline te zijn 
door de werknemer en de tenuitvoerlegging 
van dat recht door de werkgever moeten 
door de sociale partners worden 
overeengekomen door middel van een 
collectieve overeenkomst of op het niveau 
van de onderneming van de werkgever. De 
lidstaten moeten waarborgen dat 
werkgevers een schriftelijke verklaring 
aan de werknemers verstrekken waarin 
deze praktische regelingen worden 
beschreven.

19. De praktische regelingen voor de 
uitoefening van het recht om offline te zijn 
door de werknemer en de tenuitvoerlegging 
van dat recht door de werkgever moeten 
door de sociale partners worden 
overeengekomen door middel van een 
collectieve overeenkomst of op het niveau 
van de onderneming van de werkgever. De 
lidstaten moeten waarborgen dat 
werkgevers de nodige informatie aan de 
werknemers verstrekken, zonder 
ondernemingen, met name kmo’s en 
micro-ondernemingen, daarbij te grote 
administratieve lasten op te leggen.

Or. fr

Amendement 224
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. De praktische regelingen voor de 
uitoefening van het recht om offline te zijn 
door de werknemer en de tenuitvoerlegging 

19. De praktische regelingen voor de 
uitoefening van het recht om offline te zijn 
door de werknemer en de tenuitvoerlegging 
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van dat recht door de werkgever moeten 
door de sociale partners worden 
overeengekomen door middel van een 
collectieve overeenkomst of op het niveau 
van de onderneming van de werkgever. De 
lidstaten moeten waarborgen dat 
werkgevers een schriftelijke verklaring aan 
de werknemers verstrekken waarin deze 
praktische regelingen worden beschreven.

van dat recht door de werkgever moeten 
door de sociale partners worden 
overeengekomen door middel van een 
collectieve overeenkomst of op het niveau 
van de onderneming van de werkgever. De 
lidstaten moeten via de nationale 
arbeidsinspectiediensten en in 
samenwerking met de Europese 
Arbeidsautoriteit waarborgen dat 
werkgevers een schriftelijke verklaring aan 
de werknemers verstrekken waarin deze 
praktische regelingen worden beschreven.

Or. ro

Amendement 225
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. De praktische regelingen voor de 
uitoefening van het recht om offline te zijn 
door de werknemer en de tenuitvoerlegging 
van dat recht door de werkgever moeten 
door de sociale partners worden 
overeengekomen door middel van een 
collectieve overeenkomst of op het niveau 
van de onderneming van de werkgever. De 
lidstaten moeten waarborgen dat 
werkgevers een schriftelijke verklaring aan 
de werknemers verstrekken waarin deze 
praktische regelingen worden beschreven.

19. De praktische regelingen voor de 
uitoefening van het recht om offline te zijn 
door de werknemer en de tenuitvoerlegging 
van dat recht door de werkgever kunnen 
door de sociale partners worden 
overeengekomen door middel van een 
collectieve overeenkomst of op het niveau 
van de onderneming van de werkgever. De 
lidstaten moeten waarborgen dat 
werkgevers een schriftelijke verklaring aan 
de werknemers verstrekken waarin deze 
praktische regelingen worden beschreven.

Or. en

Amendement 226
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. De autonomie van de sociale 
partners moet worden geëerbiedigd. De 
lidstaten moeten de sociale partners in de 
gelegenheid kunnen stellen collectieve 
overeenkomsten te behouden, erover te 
onderhandelen, af te sluiten en te doen 
naleven teneinde alle of bepaalde 
bepalingen van deze richtlijn te doen 
naleven.

Schrappen

Or. en

Amendement 227
José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. De autonomie van de sociale 
partners moet worden geëerbiedigd. De 
lidstaten moeten de sociale partners in de 
gelegenheid kunnen stellen collectieve 
overeenkomsten te behouden, erover te 
onderhandelen, af te sluiten en te doen 
naleven teneinde alle of bepaalde 
bepalingen van deze richtlijn te doen 
naleven.

20. De autonomie van de sociale 
partners moet worden geëerbiedigd. De 
lidstaten moeten de sociale partners in de 
gelegenheid stellen collectieve 
overeenkomsten te behouden, erover te 
onderhandelen, af te sluiten en te doen 
naleven teneinde alle of bepaalde 
bepalingen van deze richtlijn te doen 
naleven.

Or. pt

Amendement 228
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. De autonomie van de sociale 
partners moet worden geëerbiedigd. De 

20. De autonomie van de sociale 
partners moet worden geëerbiedigd. De 
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lidstaten moeten de sociale partners in de 
gelegenheid kunnen stellen collectieve 
overeenkomsten te behouden, erover te 
onderhandelen, af te sluiten en te doen 
naleven teneinde alle of bepaalde 
bepalingen van deze richtlijn te doen 
naleven.

lidstaten moeten de sociale partners 
steunen bij het behouden van, 
onderhandelen over, afsluiten van en 
doen naleven van collectieve 
overeenkomsten teneinde alle bepalingen 
van deze richtlijn te doen naleven.

Or. en

Amendement 229
José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. De lidstaten moeten in 
overeenstemming met het nationale recht 
en de nationale praktijk de effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
waarborgen en de sociale dialoog 
bevorderen en versterken met het oog op 
de uitvoering van deze richtlijn. De 
lidstaten moeten de sociale partners kunnen 
belasten met de uitvoering van deze 
richtlijn indien de sociale partners daarom 
gezamenlijk verzoeken, op voorwaarde dat 
de lidstaten alle nodige maatregelen treffen 
om de door deze richtlijn beoogde 
resultaten te allen tijde te kunnen 
waarborgen.

21. De lidstaten moeten in 
overeenstemming met het nationale recht 
en de nationale praktijk de effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
waarborgen en de sociale dialoog 
bevorderen en versterken met het oog op 
de uitvoering van deze richtlijn. De 
lidstaten moeten de sociale partners kunnen 
belasten met de uitvoering van deze 
richtlijn indien de sociale partners daarom 
verzoeken, op voorwaarde dat de lidstaten 
alle nodige maatregelen treffen om de door 
deze richtlijn beoogde resultaten te allen 
tijde te kunnen waarborgen.

Or. pt

Amendement 230
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 22
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Ontwerpresolutie Amendement

22. Werkgevers mogen niet afwijken 
van de verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven, 
anders dan door middel van een 
collectieve overeenkomst of een 
overeenkomst tussen de sociale partners 
op het niveau van de onderneming van de 
werkgever. In deze overeenkomsten 
moeten ook de criteria worden 
opgenomen voor het bepalen van de 
vergoeding van werk dat buiten de 
arbeidstijd wordt verricht. Deze 
vergoeding moet de vorm kunnen krijgen 
van vakantie of een financiële vergoeding. 
In het geval van een financiële 
vergoeding moet deze ten minste gelijk 
zijn aan de gebruikelijke vergoeding van 
de werknemers.

Schrappen

Or. en

Amendement 231
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Werkgevers mogen niet afwijken 
van de verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven, 
anders dan door middel van een collectieve 
overeenkomst of een overeenkomst tussen 
de sociale partners op het niveau van de 
onderneming van de werkgever. In deze 
overeenkomsten moeten ook de criteria 
worden opgenomen voor het bepalen van 
de vergoeding van werk dat buiten de 
arbeidstijd wordt verricht. Deze vergoeding 
moet de vorm kunnen krijgen van vakantie 

22. Werkgevers mogen niet afwijken 
van de verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven, 
anders dan door middel van een collectieve 
overeenkomst of een overeenkomst tussen 
de sociale partners op het niveau van de 
onderneming van de werkgever. In deze 
overeenkomsten moeten ook de criteria 
worden opgenomen voor het bepalen van 
de vergoeding van werk dat buiten de 
arbeidstijd wordt verricht. Deze vergoeding 
moet de vorm kunnen krijgen van vakantie 
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of een financiële vergoeding. In het geval 
van een financiële vergoeding moet deze 
ten minste gelijk zijn aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers.

of een financiële vergoeding. In het geval 
van een financiële vergoeding moet deze 
ten minste gelijk zijn aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers. Indien een 
vergoeding voor overwerk wordt 
overeengekomen, moet een dergelijke 
regeling garanderen dat de bescherming 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers wordt gewaarborgd, met 
name met betrekking tot de wettelijke 
bepalingen inzake overwerk.

Or. en

Amendement 232
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Werkgevers mogen niet afwijken 
van de verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven, 
anders dan door middel van een 
collectieve overeenkomst of een 
overeenkomst tussen de sociale partners 
op het niveau van de onderneming van de 
werkgever. In deze overeenkomsten 
moeten ook de criteria worden opgenomen 
voor het bepalen van de vergoeding van 
werk dat buiten de arbeidstijd wordt 
verricht. Deze vergoeding moet de vorm 
kunnen krijgen van vakantie of een 
financiële vergoeding. In het geval van een 
financiële vergoeding moet deze ten minste 
gelijk zijn aan de gebruikelijke vergoeding 
van de werknemers.

22. Werkgevers mogen niet afwijken 
van de verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven. 
In deze overeenkomsten moeten ook de 
criteria worden opgenomen voor het 
bepalen van de vergoeding van werk dat 
buiten de arbeidstijd wordt verricht. Deze 
vergoeding moet de vorm kunnen krijgen 
van vakantie of een financiële vergoeding. 
In het geval van een financiële vergoeding 
moet deze ten minste gelijk zijn aan de 
gebruikelijke vergoeding van de 
werknemers.

Or. en

Amendement 233
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Werkgevers mogen niet afwijken 
van de verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven, 
anders dan door middel van een 
collectieve overeenkomst of een 
overeenkomst tussen de sociale partners 
op het niveau van de onderneming van de 
werkgever. In deze overeenkomsten 
moeten ook de criteria worden opgenomen 
voor het bepalen van de vergoeding van 
werk dat buiten de arbeidstijd wordt 
verricht. Deze vergoeding moet de vorm 
kunnen krijgen van vakantie of een 
financiële vergoeding. In het geval van een 
financiële vergoeding moet deze ten minste 
gelijk zijn aan de gebruikelijke vergoeding 
van de werknemers.

22. Werkgevers mogen afwijken van de 
verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven, 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving en regelgeving inzake 
collectieve overeenkomsten. In deze 
overeenkomsten moeten ook de criteria 
worden opgenomen voor het bepalen van 
de vergoeding van werk dat buiten de 
arbeidstijd wordt verricht. Deze vergoeding 
moet de vorm kunnen krijgen van vakantie 
of een financiële vergoeding. In het geval 
van een financiële vergoeding moet deze 
ten minste gelijk zijn aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers.

Or. pl

Amendement 234
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. Werkgevers mogen niet afwijken 
van de verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven, 
anders dan door middel van een collectieve 
overeenkomst of een overeenkomst tussen 
de sociale partners op het niveau van de 
onderneming van de werkgever. In deze 
overeenkomsten moeten ook de criteria 
worden opgenomen voor het bepalen van 
de vergoeding van werk dat buiten de 
arbeidstijd wordt verricht. Deze vergoeding 
moet de vorm kunnen krijgen van vakantie 
of een financiële vergoeding. In het geval 
van een financiële vergoeding moet deze 

22. Werkgevers mogen niet afwijken 
van de verplichting om het recht van hun 
werknemers om offline te zijn na te leven, 
anders dan door middel van een collectieve 
overeenkomst of een overeenkomst tussen 
de sociale partners op het niveau van de 
onderneming van de werkgever. In deze 
overeenkomsten moeten ook de criteria 
worden opgenomen voor het bepalen van 
de vergoeding van werk, hoe kort ook, dat 
buiten de arbeidstijd wordt verricht. Deze 
vergoeding moet de vorm kunnen krijgen 
van vakantie of een financiële vergoeding. 
In het geval van een financiële vergoeding 
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ten minste gelijk zijn aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers.

moet deze ten minste gelijk zijn aan de 
gebruikelijke vergoeding van de 
werknemers.

Or. ro

Amendement 235
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. Werknemers die hun rechten uit 
hoofde van deze richtlijn uitoefenen, 
moeten worden beschermd tegen nadelige 
gevolgen, waaronder ontslag en andere 
represaillemaatregelen. Deze werknemers 
moeten ook worden beschermd tegen 
discriminerende maatregelen, bijvoorbeeld 
inkomensverlies of met betrekking tot 
promotiekansen.

23. Werknemers die hun rechten uit 
hoofde van deze richtlijn uitoefenen, 
moeten worden beschermd tegen nadelige 
gevolgen, waaronder ontslag en andere 
represaillemaatregelen. Deze werknemers 
moeten ook worden beschermd tegen 
discriminerende maatregelen, bijvoorbeeld 
inkomensverlies of met betrekking tot 
promotiekansen. Werkgevers mogen geen 
cultuur bevorderen waarin “altijd aan 
staan” de norm is en waarin promoties en 
bonussen alleen worden toegekend aan 
werknemers die werken zonder hun recht 
om offline te zijn uit te oefenen. 
Bovendien moeten personen die situaties 
van niet-naleving van het recht om offline 
te zijn op de werkplek melden, worden 
beschermd tegen bestraffing.

Or. ro

Amendement 236
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. Werknemers moeten adequate 
gerechtelijke en administratieve 

24. Werknemers moeten adequate en 
snelle gerechtelijke en administratieve 
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bescherming genieten tegen alle nadelige 
behandeling die voortvloeit uit de 
uitoefening van de rechten uit hoofde van 
deze richtlijn of een poging daartoe, met 
inbegrip van het verhaalrecht en het recht 
een administratieve of gerechtelijke 
procedure in te leiden om de naleving van 
deze richtlijn te waarborgen.

bescherming genieten tegen alle nadelige 
behandeling die voortvloeit uit de 
uitoefening van de rechten uit hoofde van 
deze richtlijn of een poging daartoe, met 
inbegrip van het verhaalrecht en het recht 
een administratieve of gerechtelijke 
procedure in te leiden om de naleving van 
deze richtlijn te waarborgen.

Or. ro

Amendement 237
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. De lidstaten kunnen de regelingen 
vaststellen voor de uitoefening van het bij 
deze richtlijn vastgestelde recht om offline 
te zijn, in overeenstemming met het 
nationale recht, collectieve 
overeenkomsten of gebruiken. De lidstaten 
moeten voor inbreuken op de 
verplichtingen krachtens deze richtlijn 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties vaststellen.

25. De lidstaten kunnen de regelingen 
vaststellen voor de toepassing van de bij 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen, in 
overeenstemming met het nationale recht, 
collectieve overeenkomsten of gebruiken.

Or. en

Amendement 238
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – Overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. De lidstaten kunnen de regelingen 
vaststellen voor de uitoefening van het bij 
deze richtlijn vastgestelde recht om offline 
te zijn, in overeenstemming met het 
nationale recht, collectieve 

25. De lidstaten kunnen de regelingen 
vaststellen voor de uitoefening van het bij 
deze richtlijn vastgestelde recht om offline 
te zijn, in overeenstemming met het 
nationale recht, collectieve 
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overeenkomsten of gebruiken. De lidstaten 
moeten voor inbreuken op de 
verplichtingen krachtens deze richtlijn 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties vaststellen.

overeenkomsten of gebruiken. De lidstaten 
moeten voor inbreuken op de 
verplichtingen krachtens deze richtlijn 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties kunnen vaststellen.

Or. fr

Amendement 239
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. De lidstaten kunnen de regelingen 
vaststellen voor de uitoefening van het bij 
deze richtlijn vastgestelde recht om offline 
te zijn, in overeenstemming met het 
nationale recht, collectieve 
overeenkomsten of gebruiken. De lidstaten 
moeten voor inbreuken op de 
verplichtingen krachtens deze richtlijn 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties vaststellen.

25. De lidstaten moeten de regelingen 
vaststellen voor de handhaving van het bij 
deze richtlijn vastgestelde recht om offline 
te zijn, in overeenstemming met het 
nationale recht, collectieve 
overeenkomsten of gebruiken. De lidstaten 
moeten voor inbreuken op de 
verplichtingen krachtens deze richtlijn 
doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties vaststellen.

Or. en

Amendement 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. De lidstaten kunnen de regelingen 
vaststellen voor de uitoefening van het bij 
deze richtlijn vastgestelde recht om offline 
te zijn, in overeenstemming met het 
nationale recht, collectieve 
overeenkomsten of gebruiken. De lidstaten 
moeten voor inbreuken op de 
verplichtingen krachtens deze richtlijn 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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doeltreffende, evenredige en afschrikkende 
sancties vaststellen.

Or. it

Amendement 241
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. De lidstaten kunnen de regelingen 
vaststellen voor de uitoefening van het bij 
deze richtlijn vastgestelde recht om offline 
te zijn, in overeenstemming met het 
nationale recht, collectieve 
overeenkomsten of gebruiken. De lidstaten 
moeten voor inbreuken op de 
verplichtingen krachtens deze richtlijn 
doeltreffende, evenredige en 
afschrikkende sancties vaststellen.

25. De lidstaten kunnen de regelingen 
vaststellen voor de uitoefening van het bij 
deze richtlijn vastgestelde recht om offline 
te zijn, in overeenstemming met het 
nationale recht, collectieve 
overeenkomsten of gebruiken. De lidstaten 
moeten voor inbreuken op de 
verplichtingen krachtens deze richtlijn 
doeltreffende en evenredige sancties 
vaststellen.

Or. pl

Amendement 242
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. Als een werknemer voor de rechter 
of een andere bevoegde instantie feiten 
heeft aangevoerd die kunnen doen 
vermoeden dat hij is ontslagen of andere 
nadelige gevolgen heeft ondervonden 
omdat hij gebruik heeft gemaakt of heeft 
willen maken van zijn recht om offline te 
zijn, rust de last om te bewijzen dat een 
ontslag of gelijkaardig nadeel niet op die 
gronden heeft plaatsgevonden op de 

Schrappen



PE655.974v01-00 136/183 AM\1212000NL.docx

NL

werkgever.

Or. en

Amendement 243
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. Deze richtlijn stelt 
minimumvereisten vast en laat de 
bevoegdheid van lidstaten gunstigere 
bepalingen aan te nemen of te handhaven 
derhalve onverlet. Deze richtlijn vormt 
geen geldige grondslag voor een verlaging 
van het algemene beschermingsniveau van 
de werknemers in het onder deze richtlijn 
vallende gebied.

27. Deze richtlijn stelt 
minimumvereisten vast en laat de 
bevoegdheid van lidstaten gunstigere 
bepalingen aan te nemen of te handhaven 
derhalve onverlet. Deze richtlijn en de 
uitvoering ervan vormen geen geldige 
grondslag voor een verlaging van het 
algemene beschermingsniveau van de 
werknemers in het onder deze richtlijn 
vallende gebied.

Or. en

Amendement 244
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – overweging 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. Teneinde het effect van deze 
richtlijn te beoordelen, worden de 
Commissie en de lidstaten aangespoord 
met elkaar te blijven samenwerken om 
vergelijkbare statistieken over de 
uitvoering van de rechten uit hoofde van 
deze richtlijn te ontwikkelen.

29. Teneinde het effect van deze 
richtlijn te beoordelen, worden de 
Commissie en de lidstaten aangespoord 
met elkaar te blijven samenwerken, met 
ondersteuning van de Europese 
Arbeidsautoriteit, om vergelijkbare 
statistieken over de uitvoering van de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn te 
ontwikkelen.

Or. ro
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Amendement 245
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 1 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. In deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om 
werknemers die gebruikmaken van 
digitale hulpmiddelen, waaronder ICT, 
voor het werk in staat te stellen hun recht 
om offline te zijn uit te oefenen en te 
waarborgen dat werkgevers het recht van 
werknemers om offline te zijn eerbiedigen. 
De richtlijn is van toepassing op alle 
sectoren, zowel de publieke als de private 
sector, met inbegrip van oproepwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en leerlingen, 
op voorwaarde dat zij voldoen aan de door 
het Hof van Justitie van de Europese Unie 
vastgestelde criteria voor het bepalen van 
de status van een werknemer.

1. In deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld met 
betrekking tot de organisatie van het werk 
van telewerkers, waaronder hun recht om 
offline te zijn en de waarborging dat 
werkgevers het recht van werknemers op 
rusttijd eerbiedigen.

Or. en

Amendement 246
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 1 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. In deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om 
werknemers die gebruikmaken van digitale 
hulpmiddelen, waaronder ICT, voor het 
werk in staat te stellen hun recht om offline 
te zijn uit te oefenen en te waarborgen dat 
werkgevers het recht van werknemers om 
offline te zijn eerbiedigen. De richtlijn is 

1. In deze richtlijn worden bepalingen 
vastgesteld voor de handhaving van 
minimumvoorschriften om werknemers die 
gebruikmaken van digitale hulpmiddelen, 
waaronder ICT, voor het werk in staat te 
stellen hun recht om offline te zijn uit te 
oefenen en te handhaven en te waarborgen 
dat werkgevers het recht van werknemers 
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van toepassing op alle sectoren, zowel de 
publieke als de private sector, met inbegrip 
van oproepwerkers, gelegenheidswerkers, 
werknemers die werken op basis van een 
vouchersysteem, platformwerkers, stagiairs 
en leerlingen, op voorwaarde dat zij 
voldoen aan de door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie vastgestelde criteria 
voor het bepalen van de status van een 
werknemer.

om offline te zijn eerbiedigen. De richtlijn 
is van toepassing op alle sectoren, zowel de 
publieke als de private sector, ongeacht de 
omvang van de organisatie, en op alle 
werknemers, ongeacht hun status en hun 
arbeidsregeling, met inbegrip van 
oproepwerkers, gelegenheidswerkers, 
werknemers die werken op basis van een 
vouchersysteem, platformwerkers, stagiairs 
en leerlingen, op voorwaarde dat zij 
voldoen aan de door het Hof van Justitie 
van de Europese Unie vastgestelde criteria 
voor het bepalen van de status van een 
werknemer.

Or. en

Amendement 247
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 1 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. In deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om 
werknemers die gebruikmaken van 
digitale hulpmiddelen, waaronder ICT, 
voor het werk in staat te stellen hun recht 
om offline te zijn uit te oefenen en te 
waarborgen dat werkgevers het recht van 
werknemers om offline te zijn eerbiedigen. 
De richtlijn is van toepassing op alle 
sectoren, zowel de publieke als de private 
sector, met inbegrip van oproepwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en leerlingen, op 
voorwaarde dat zij voldoen aan de door het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
vastgestelde criteria voor het bepalen van 
de status van een werknemer.

1. In deze richtlijn worden 
minimumvoorschriften vastgesteld om 
werknemers in staat te stellen hun recht om 
offline te zijn uit te oefenen en te 
waarborgen dat werkgevers het recht van 
werknemers om offline te zijn eerbiedigen. 
De richtlijn is van toepassing op alle 
sectoren, zowel de publieke als de private 
sector, met inbegrip van oproepwerkers, 
gelegenheidswerkers, werknemers die 
werken op basis van een vouchersysteem, 
platformwerkers, stagiairs en leerlingen, op 
voorwaarde dat zij voldoen aan de door het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
vastgestelde criteria voor het bepalen van 
de status van een werknemer.

Or. en
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Amendement 248
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 1 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Deze richtlijn vormt een nadere 
specificatie van en aanvulling op 
Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 2019/1152 
en (EU) 2019/1158 voor de in lid 1 
genoemde doeleinden.

2. Deze richtlijn vormt een nadere 
specificatie van, een aanvulling op, en een 
handhavingskader voor Richtlijnen 
2003/88/EG, (EU) 2019/1152 en 
(EU) 2019/1158, alsmede Richtlijn 
89/391/EEG van de Raad, voor de in lid 1 
genoemde doeleinden, en bij de uitvoering 
van deze richtlijn worden de in die 
richtlijnen vermelde vereisten volledig 
nageleefd en mogen geen ongunstige 
effecten voor werknemers ontstaan.

Or. en

Amendement 249
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 1 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Deze richtlijn vormt een nadere 
specificatie van en aanvulling op 
Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 2019/1152 
en (EU) 2019/1158 voor de in lid 1 
genoemde doeleinden.

2. Deze richtlijn vormt een nadere 
specificatie van en aanvulling op 
Richtlijnen 2003/88/EG, (EU) 2019/1152 
en (EU) 2019/1158 voor de in lid 1 
genoemde doeleinden, en laat de in die 
richtlijnen vastgestelde vereisten onverlet.

Or. en

Amendement 250
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 2 – alinea 1 – punt 1
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Ontwerpresolutie Amendement

(1) “offline zijn”: buiten de arbeidstijd 
geen werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen verrichten, rechtstreeks noch 
indirect;

(1) “offline zijn”: buiten de 
contractueel overeengekomen arbeidstijd 
geen werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen verrichten, rechtstreeks noch 
indirect;

Or. en

Amendement 251
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Ontwerpresolutie Amendement

(1) “offline zijn”: buiten de arbeidstijd 
geen werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen verrichten, rechtstreeks noch 
indirect;

(1) “offline zijn”: buiten de 
contractueel overeengekomen arbeidstijd 
geen werkgerelateerde activiteiten of 
communicatie door middel van digitale 
hulpmiddelen verrichten, rechtstreeks noch 
indirect;

Or. en

Amendement 252
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1 bis) “telewerken”: werk organiseren 
en/of uitvoeren in het kader van een 
arbeidsovereenkomst of -verhouding door 
middel van ICT waarbij werk dat ook in 
de vestiging van de werkgever kan worden 
uitgevoerd, buiten die vestiging wordt 
verricht;
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Or. en

Amendement 253
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 2 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(1 ter) “telewerker”: een persoon die 
telewerkt;

Or. en

Amendement 254
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) “arbeidstijd”: arbeidstijd als 
gedefinieerd artikel 2, punt 1, van Richtlijn 
2003/88/EG.

(2) “contractueel overeengekomen 
arbeidstijd”: arbeidstijd als 
overeengekomen in de 
arbeidsovereenkomst of collectieve 
overeenkomst volgens de definitie in 
artikel 2, punt 1, van Richtlijn 2003/88/EG.

Or. en

Amendement 255
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Ontwerpresolutie Amendement

(2) “arbeidstijd”: arbeidstijd als 
gedefinieerd artikel 2, punt 1, van Richtlijn 
2003/88/EG.

(2) “arbeidstijd”: contractueel 
overeengekomen arbeidstijd als 
gedefinieerd artikel 2, punt 1, van Richtlijn 
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2003/88/EG.

Or. en

Amendement 256
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

(2 bis) “rusttijd”: rusttijd als gedefinieerd 
in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 
2003/88/EG.

Or. pl

Amendement 257
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage – artikel 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 2 bis
Vrijwillig karakter

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:
(a) telewerken vrijwillig is voor de 
betrokken werknemer en werkgever;
(b) de werkgever de verplichting tot 
telewerken in de oorspronkelijke 
functiebeschrijving opneemt;
(c) indien in de oorspronkelijke 
functiebeschrijving geen verplichting tot 
telewerken is vermeld, de werkgever en de 
werknemer op vrijwillige basis een 
overeenkomst kunnen sluiten over 
telewerken, waarbij beide partijen het 
recht hebben om te weigeren;
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(d) indien de telewerkregeling volgens b) 
of c) is overeengekomen, de werkgever de 
werknemer alle relevante informatie 
verstrekt overeenkomstig Richtlijn 
91/533/EEG, waaronder ook toepasselijke 
collectieve overeenkomsten en informatie 
in verband met het recht om offline te 
zijn;
(e) de overgang naar telewerken geen 
gevolgen heeft voor het dienstverband van 
de telewerker;
(f) indien de telewerkregeling volgens c) is 
overeengekomen, in een collectieve of 
afzonderlijke overeenkomst is 
gespecificeerd dat de regeling ongedaan 
kan worden gemaakt.

Or. en

Amendement 258
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I –artikel 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 2 ter
Werkomstandigheden

De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
telewerken geen gevolgen heeft voor de 
werkomstandigheden van de telewerkers 
en dat zij over dezelfde rechten 
beschikken die door de toepasselijke 
wetgeving en collectieve overeenkomsten 
op dezelfde manier worden gewaarborgd 
als voor de werknemers in de vestiging 
van de werkgever.

Or. en
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Amendement 259
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I –artikel 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 2 quater
Uitrusting

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat:
(a) de werkgever de telewerker vóór 
aanvang van de telewerkregeling 
informeert over zaken in verband met 
werkuitrusting, aansprakelijkheid en 
kosten;
(b) de werkgever verantwoordelijk is voor 
de terbeschikkingstelling, het installeren 
en het onderhouden van de uitrusting die 
nodig is voor telewerken, tenzij 
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat 
de telewerker zijn eigen uitrusting 
gebruikt en duidelijke afspraken worden 
gemaakt over de aansprakelijkheid voor 
gemaakte kosten voor verlies en schade;
(c) de werkgever de kosten die 
rechtstreeks ontstaan door telewerken 
vergoedt of dekt, met name kosten in 
verband met communicatie;
(d) de werkgever overeenkomstig de 
nationale wetgeving en collectieve 
overeenkomsten aansprakelijk is voor de 
kosten voor verlies van en schade aan de 
door de telewerker gebruikte uitrusting.

Or. en

Amendement 260
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 3 – lid -1 (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

-1. De lidstaten garanderen dat de 
werklast en de prestatienormen van de 
telewerker gelijk zijn aan die van 
vergelijkbare werknemers in de vestiging 
van de werkgever.

Or. en

Amendement 261
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 3 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers werknemers de mogelijkheid 
bieden gebruik te maken van hun recht om 
offline te zijn.

1. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om te waarborgen dat 
werkgevers de rusttijd van telewerkers 
naleven door hun de mogelijkheid te 
bieden gebruik te maken van hun recht om 
offline te zijn.

Or. en

Amendement 262
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 3 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers de individuele arbeidstijd 
registreren op een manier de objectief, 
betrouwbaar en toegankelijk is. Iedere 
werkgever wordt te allen tijde toegestaan 
de registratie van zijn of haar arbeidstijd 
op te vragen en te verkrijgen.

Schrappen

Or. pl
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Amendement 263
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 3 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers de individuele arbeidstijd 
registreren op een manier de objectief, 
betrouwbaar en toegankelijk is. Iedere 
werkgever wordt te allen tijde toegestaan 
de registratie van zijn of haar arbeidstijd 
op te vragen en te verkrijgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 264
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 3 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers de individuele arbeidstijd 
registreren op een manier de objectief, 
betrouwbaar en toegankelijk is. Iedere 
werkgever wordt te allen tijde toegestaan 
de registratie van zijn of haar arbeidstijd op 
te vragen en te verkrijgen.

2. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers de individuele arbeidstijd 
registreren op een manier de objectief, 
betrouwbaar en toegankelijk is. Iedere 
werkgever wordt te allen tijde toegestaan 
de registratie van zijn of haar arbeidstijd op 
te vragen en te verkrijgen. De 
geregistreerde gegevens zijn toegankelijk 
voor vertegenwoordigers van werknemers, 
voor zover de werknemer daarmee 
instemt.

Or. en

Amendement 265
Yana Toom, Samira Rafaela
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 3 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers het recht om offline te zijn op 
een billijke, rechtmatige en transparante 
manier toepassen.

Schrappen

Or. en

Amendement 266
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 3 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers het recht om offline te zijn op 
een billijke, rechtmatige en transparante 
manier toepassen.

3. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers het recht om offline te zijn op 
een billijke, rechtmatige en transparante 
manier toepassen en met inachtneming 
van de privacyrechten van de werknemers 
en de voorschriften inzake 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 267
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat 
werknemers in staat zijn om hun recht om 
offline te zijn uit te oefenen en dat 
werkgevers dat recht toepassen. Hiertoe 
zorgen de lidstaten voor ten minste de 
volgende arbeidsvoorwaarden:

1. De lidstaten waarborgen dat 
werkgevers ten minste de volgende 
maatregelen nemen:
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Or. en

Amendement 268
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat 
werknemers in staat zijn om hun recht om 
offline te zijn uit te oefenen en dat 
werkgevers dat recht toepassen. Hiertoe 
zorgen de lidstaten voor ten minste de 
volgende arbeidsvoorwaarden:

1. De lidstaten waarborgen dat alle 
werknemers in staat zijn om hun recht om 
offline te zijn uit te oefenen en dat 
werkgevers dat recht toepassen. Hiertoe 
zorgen de lidstaten voor ten minste de 
volgende arbeidsvoorwaarden:

Or. en

Amendement 269
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – Artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten waarborgen dat 
werknemers in staat zijn om hun recht om 
offline te zijn uit te oefenen en dat 
werkgevers dat recht toepassen. Hiertoe 
zorgen de lidstaten voor ten minste de 
volgende arbeidsvoorwaarden:

1. De lidstaten waarborgen dat 
werknemers in staat zijn om hun recht om 
offline te zijn uit te oefenen tijdens 
rusttijden. Hiertoe zorgen de lidstaten voor 
ten minste de volgende 
arbeidsvoorwaarden:

Or. pl

Amendement 270
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Ontwerpresolutie Amendement

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking;

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen en 
andere communicatieapparaten buiten de 
overeengekomen arbeidstijd, met inbegrip 
van eventuele werkgerelateerde 
hulpmiddelen voor monitoring en 
bewaking;

Or. en

Amendement 271
Alex Agius Saliba, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Milan Brglez, Evelyn Regner, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking;

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk buiten de overeengekomen 
arbeidstijd, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking;

Or. en

Amendement 272
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 

(a) vastgestelde procedures voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk;
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monitoring en bewaking;

Or. en

Amendement 273
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking;

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde monitoring;

Or. en

Amendement 274
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) de manier waarop werkgevers de 
arbeidstijd registreren;

Schrappen

Or. pl

Amendement 275
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) de manier waarop werkgevers de 
arbeidstijd registreren;

(b) het systeem voor het registreren 
van de arbeidstijd;
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Or. en

Amendement 276
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) de inhoud en frequentie van de 
gezondheids- en veiligheidsevaluaties van 
de werkgever, met inbegrip van 
beoordelingen van de psychosociale 
risico’s, in verband met het recht om 
offline te zijn;

Schrappen

Or. pl

Amendement 277
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) de inhoud en frequentie van de 
gezondheids- en veiligheidsevaluaties van 
de werkgever, met inbegrip van 
beoordelingen van de psychosociale 
risico’s, in verband met het recht om 
offline te zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 278
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter c
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Ontwerpresolutie Amendement

(c) de inhoud en frequentie van de 
gezondheids- en veiligheidsevaluaties van 
de werkgever, met inbegrip van 
beoordelingen van de psychosociale 
risico’s, in verband met het recht om 
offline te zijn;

(c) de inhoud en frequentie van de 
gezondheids- en veiligheidsevaluaties van 
de werkgever, met inbegrip van 
beoordelingen van de psychosociale 
risico’s, in verband met het recht om 
offline te zijn alsook de 
waarschuwingsmechanismen in geval van 
verslechtering van de fysieke en 
geestelijke gezondheid van werknemers;

Or. fr

Amendement 279
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) de criteria voor een afwijking door 
werkgevers van hun verplichting om het 
recht van een werknemer om offline te 
zijn toe te passen;

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) in geval van een afwijking in de 
zin van letter d), de criteria voor het 
bepalen van de manier waarop de 
vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk moet worden berekend;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 281
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) in geval van een afwijking in de 
zin van letter d), de criteria voor het 
bepalen van de manier waarop de 
vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk moet worden berekend;

Schrappen

Or. en

Amendement 282
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) bewustmakingsacties, waaronder 
opleiding op de werkplek, voor werkgevers 
met betrekking tot de in dit lid genoemde 
arbeidsvoorwaarden.

(f) bewustmakingsacties, waaronder 
opleiding op de werkplek, voor werkgevers 
met betrekking tot de in dit lid genoemde 
arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van 
preventie van isolement op het werk.

Or. fr

Amendement 283
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) bewustmakingsacties, waaronder 
opleiding op de werkplek, voor werkgevers 
met betrekking tot de in dit lid genoemde 

(f) bewustmakingsacties, waaronder 
opleiding op de werkplek tijdens de 
arbeidstijd, voor werkgevers met 
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arbeidsvoorwaarden. betrekking tot de in dit lid genoemde 
arbeidsvoorwaarden.

Or. en

Amendement 284
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Deze maatregelen moeten op voor 
werkgevers duidelijke wijze worden 
ingevoerd en indien nodig voorzien in 
begeleiding bij de invoering en het 
waarborgen van het recht om offline te 
zijn.

Or. fr

Amendement 285
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Een eventuele afwijking in de zin van 
lid 1, onder d), vindt alleen in 
buitengewone omstandigheden plaats, 
zoals bij overmacht of andere 
noodgevallen, op voorwaarde dat de 
werkgever in ieder geval waarin een 
beroep wordt gedaan op de afwijking 
iedere betrokken werknemer schriftelijk 
op de hoogte stelt van de redenen en de 
noodzaak van de afwijking onderbouwt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 286
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Een eventuele afwijking in de zin van 
lid 1, onder d), vindt alleen in 
buitengewone omstandigheden plaats, 
zoals bij overmacht of andere 
noodgevallen, op voorwaarde dat de 
werkgever in ieder geval waarin een 
beroep wordt gedaan op de afwijking 
iedere betrokken werknemer schriftelijk 
op de hoogte stelt van de redenen en de 
noodzaak van de afwijking onderbouwt.

De bovengenoemde maatregelen kunnen 
worden aangenomen door middel van 
wetgeving, regelgeving of administratieve 
bepalingen, of via collectieve 
overeenkomsten.

Or. en

Amendement 287
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Een eventuele afwijking in de zin van lid 1, 
onder d), vindt alleen in buitengewone 
omstandigheden plaats, zoals bij overmacht 
of andere noodgevallen, op voorwaarde dat 
de werkgever in ieder geval waarin een 
beroep wordt gedaan op de afwijking 
iedere betrokken werknemer schriftelijk op 
de hoogte stelt van de redenen en de 
noodzaak van de afwijking onderbouwt.

Een eventuele afwijking in de zin van lid 1, 
onder d), vindt alleen in buitengewone 
omstandigheden plaats, zoals bij overmacht 
of andere noodgevallen, op voorwaarde dat 
de werkgever in ieder geval waarin een 
beroep wordt gedaan op de afwijking 
iedere betrokken werknemer schriftelijk op 
de hoogte stelt van de redenen en de 
noodzaak van de afwijking onderbouwt. 
Wanneer een dergelijke afwijking wordt 
overwogen, wordt rekening gehouden met 
de bijzondere situatie van afzonderlijke 
werknemers of werknemers met zorgtaken 
voor kinderen of personen met een 
handicap.

Or. en
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Amendement 288
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

Een eventuele afwijking in de zin van lid 1, 
onder d), vindt alleen in buitengewone 
omstandigheden plaats, zoals bij 
overmacht of andere noodgevallen, op 
voorwaarde dat de werkgever in ieder 
geval waarin een beroep wordt gedaan op 
de afwijking iedere betrokken werknemer 
schriftelijk op de hoogte stelt van de 
redenen en de noodzaak van de afwijking 
onderbouwt.

Een eventuele afwijking in de zin van lid 1, 
onder d), vindt alleen plaats in geval van 
overmacht, op voorwaarde dat de 
werkgever in ieder geval waarin een 
beroep wordt gedaan op de afwijking 
iedere betrokken werknemer schriftelijk op 
de hoogte stelt van de redenen en de 
noodzaak van de afwijking onderbouwt.

Or. en

Amendement 289
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten verbieden werkgevers af te 
wijken van de verplichting het recht om 
offline te zijn toe te passen zoals 
omschreven in lid 1, onder d), anders dan 
door middel van een overeenkomst tussen 
de sociale partners als bedoeld in de 
leden 2 en 3.

Schrappen

Or. en

Amendement 290
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten verbieden werkgevers af te 
wijken van de verplichting het recht om 
offline te zijn toe te passen zoals 
omschreven in lid 1, onder d), anders dan 
door middel van een overeenkomst tussen 
de sociale partners als bedoeld in de 
leden 2 en 3.

Schrappen

Or. pl

Amendement 291
Alex Agius Saliba, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, 
Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Brando 
Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, 
Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten verbieden werkgevers af te 
wijken van de verplichting het recht om 
offline te zijn toe te passen zoals 
omschreven in lid 1, onder d), anders dan 
door middel van een overeenkomst tussen 
de sociale partners als bedoeld in de 
leden 2 en 3.

De lidstaten verbieden werkgevers af te 
wijken van de verplichting het recht om 
offline te zijn toe te passen zoals 
omschreven in lid 1, onder d), anders dan 
door middel van een collectieve 
overeenkomst tussen de sociale partners als 
bedoeld in de leden 2 en 3.

Or. en

Amendement 292
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 3

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten verbieden werkgevers af te De lidstaten verbieden werkgevers af te 
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wijken van de verplichting het recht om 
offline te zijn toe te passen zoals 
omschreven in lid 1, onder d), anders dan 
door middel van een overeenkomst tussen 
de sociale partners als bedoeld in de 
leden 2 en 3.

wijken van de verplichting het recht om 
offline te zijn toe te passen zoals 
omschreven in lid 1, onder d), anders dan 
door middel van een collectieve 
overeenkomst tussen de sociale partners als 
bedoeld in de leden 2 en 3.

Or. en

Amendement 293
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten bevelen de werkgevers aan 
dat de onder d) van het eerste alinea 
bedoelde afwijkingen van hun 
verplichting om het recht om offline te 
zijn toe te passen waar mogelijk de vorm 
aannemen van collectieve 
overeenkomsten.

Or. pl

Amendement 294
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

De vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk zoals genoemd in lid 1, 
onder e), kan de vorm krijgen van 
vakantie of een financiële vergoeding. In 
het geval van een financiële vergoeding is 
deze ten minste gelijk aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers.

Schrappen

Or. fr
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Amendement 295
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

De vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk zoals genoemd in lid 1, 
onder e), kan de vorm krijgen van 
vakantie of een financiële vergoeding. In 
het geval van een financiële vergoeding is 
deze ten minste gelijk aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers.

Schrappen

Or. en

Amendement 296
Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco 
Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija 
Blinkevičiūtė, Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

De vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk zoals genoemd in lid 1, 
onder e), kan de vorm krijgen van vakantie 
of een financiële vergoeding. In het geval 
van een financiële vergoeding is deze ten 
minste gelijk aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers.

De vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk zoals genoemd in lid 1, 
onder e), kan de vorm krijgen van vakantie 
of een financiële vergoeding. In het geval 
van een financiële vergoeding is deze ten 
minste gelijk aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers. Indien een 
vergoeding voor overwerk is 
overeengekomen, moeten de 
desbetreffende regels in overeenstemming 
zijn met de wetgeving inzake arbeidstijd.

Or. en
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Amendement 297
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 1 – alinea 4

Ontwerpresolutie Amendement

De vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk zoals genoemd in lid 1, 
onder e), kan de vorm krijgen van vakantie 
of een financiële vergoeding. In het geval 
van een financiële vergoeding is deze ten 
minste gelijk aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers.

De vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk zoals genoemd in lid 1, 
onder e), kan de vorm krijgen van vakantie 
of een financiële vergoeding in 
overeenstemming met het nationale recht 
en de nationale praktijk. In het geval van 
een financiële vergoeding is deze ten 
minste gelijk aan de gebruikelijke 
vergoeding van de werknemers.

Or. en

Amendement 298
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten kunnen de sociale 
partners belasten met het sluiten van 
collectieve overeenkomsten waarin de in 
lid 1 genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 299
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten kunnen de sociale 2. De lidstaten moedigen de sociale 
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partners belasten met het sluiten van 
collectieve overeenkomsten waarin de in 
lid 1 genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen.

partners in overeenstemming met het 
nationale recht en de nationale praktijk 
aan collectieve overeenkomsten op 
nationaal, regionaal en/of sectoraal 
niveau te sluiten waarin de in lid 1 
genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen, en richten meer commissies 
inzake gezondheid en veiligheid op opdat 
frequentere en nauwkeurigere 
risicobeoordelingen worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 300
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten kunnen de sociale 
partners belasten met het sluiten van 
collectieve overeenkomsten waarin de in 
lid 1 genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen.

2. De lidstaten moedigen de sociale 
partners aan collectieve overeenkomsten 
op nationaal, regionaal en/of sectoraal 
niveau te sluiten waarin de in lid 1 
genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen.

Or. en

Amendement 301
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten kunnen de sociale 
partners belasten met het sluiten van 
collectieve overeenkomsten waarin de in 
lid 1 genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 

2. De lidstaten kunnen de sociale 
partners belasten met het sluiten van 
collectieve overeenkomsten op nationaal 
of regionaal niveau waarin de in lid 1 
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opgenomen. genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen.

Or. en

Amendement 302
José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten kunnen de sociale 
partners belasten met het sluiten van 
collectieve overeenkomsten waarin de in 
lid 1 genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen.

2. De lidstaten kunnen de sociale 
partners belasten met het sluiten van 
collectieve overeenkomsten waarin de in 
lid 1 genoemde arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen en waarmee deze 
arbeidsvoorwaarden worden 
gehandhaafd.

Or. pt

Amendement 303
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Indien lidstaten geen gebruik 
maken van de in lid 2 genoemde optie, 
waarborgen zij dat de in lid 1 genoemde 
arbeidsvoorwaarden tussen de sociale 
partners worden overeengekomen op het 
niveau van de onderneming van de 
werkgever.

Schrappen

Or. en

Amendement 304
José Gusmão, Marc Botenga
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Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Indien lidstaten geen gebruik 
maken van de in lid 2 genoemde optie, 
waarborgen zij dat de in lid 1 genoemde 
arbeidsvoorwaarden tussen de sociale 
partners worden overeengekomen op het 
niveau van de onderneming van de 
werkgever.

3. Indien het niet mogelijk is een 
overeenkomst te sluiten overeenkomstig 
lid 2, waarborgen de lidstaten dat de in 
lid 1 genoemde arbeidsvoorwaarden 
middels een overeenkomst tussen de 
sociale partners worden overeengekomen 
op het niveau van de onderneming van de 
werkgever.

Or. en

Amendement 305
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Indien lidstaten geen gebruik 
maken van de in lid 2 genoemde optie, 
waarborgen zij dat de in lid 1 genoemde 
arbeidsvoorwaarden tussen de sociale 
partners worden overeengekomen op het 
niveau van de onderneming van de 
werkgever.

3. Indien lidstaten geen gebruik 
maken van de in lid 2 genoemde optie, 
waarborgen zij dat de in lid 1 genoemde 
arbeidsvoorwaarden in samenspraak met 
of tussen de sociale partners worden 
overeengekomen op het niveau van de 
onderneming van de werkgever.

Or. fr

Amendement 306
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Indien lidstaten geen gebruik 
maken van de in lid 2 genoemde optie, 

3. Indien lidstaten geen gebruik 
maken van de in lid 2 genoemde optie, 
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waarborgen zij dat de in lid 1 genoemde 
arbeidsvoorwaarden tussen de sociale 
partners worden overeengekomen op het 
niveau van de onderneming van de 
werkgever.

waarborgen zij dat, voor zover mogelijk, de 
in lid 1 genoemde arbeidsvoorwaarden 
tussen de sociale partners worden 
overeengekomen op het niveau van de 
onderneming van de werkgever.

Or. pl

Amendement 307
Alex Agius Saliba, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Manuel Pizarro, 
Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Elisabetta Gualmini, Marc Angel, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Pierfrancesco Majorino

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 4 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. Indien lidstaten geen gebruik 
maken van de in lid 2 genoemde optie, 
waarborgen zij dat de in lid 1 genoemde 
arbeidsvoorwaarden tussen de sociale 
partners worden overeengekomen op het 
niveau van de onderneming van de 
werkgever.

3. Indien lidstaten geen gebruik 
maken van de in lid 2 genoemde optie, 
waarborgen zij dat de in lid 1 genoemde 
arbeidsvoorwaarden tussen de sociale 
partners worden overeengekomen op een 
lager niveau.

Or. en

Amendement 308
Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Milan Brglez, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Estrella 
Durá Ferrandis

Ontwerpresolutie
Bijlage – artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. Na raadpleging van de sociale 
partners op nationaal niveau kunnen de 
lidstaten gedetailleerde regelingen 
vaststellen over de in lid 1 genoemde 
voorwaarden om een passend 
beschermingsniveau te waarborgen in 
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overeenstemming met de Uniewetgeving 
en te garanderen dat het recht om offline 
te zijn wordt gehandhaafd voor 
werknemers waarop geen collectieve 
overeenkomst op geen enkel niveau van 
toepassing is.

Or. en

Amendement 309
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage – artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. In overleg met de sociale partners 
op nationaal niveau kunnen de lidstaten 
gedetailleerde regelingen vaststellen om 
een passend beschermingsniveau te 
waarborgen in overeenstemming met het 
Unierecht en te garanderen dat het recht 
om offline te zijn wordt gehandhaafd voor 
werknemers waarop geen collectieve 
overeenkomst op geen enkel niveau van 
toepassing is.

Or. en

Amendement 310
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
werkgevers wordt verboden discriminatie, 
een minder gunstige behandeling en andere 
nadelige maatregelen toe te passen op 
grond van het feit dat werknemers gebruik 
hebben gemaakt of hebben willen maken 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
werkgevers wordt verboden discriminatie, 
een minder gunstige behandeling en andere 
nadelige maatregelen toe te passen op 
grond van het feit dat werknemers gebruik 
hebben gemaakt of hebben willen maken 
van hun recht om offline te zijn. Het mag 
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van hun recht om offline te zijn. niet worden toegestaan dat werkgevers 
een cultuur bevorderen waarin “altijd aan 
staan” de norm is en waarin promoties en 
bonussen alleen worden toegekend aan 
werknemers die werken zonder hun recht 
om offline te zijn uit te oefenen.

Or. ro

Amendement 311
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
werkgevers wordt verboden discriminatie, 
een minder gunstige behandeling en andere 
nadelige maatregelen toe te passen op 
grond van het feit dat werknemers gebruik 
hebben gemaakt of hebben willen maken 
van hun recht om offline te zijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat 
telewerkers worden beschermd tegen 
discriminatie, een minder gunstige 
behandeling en andere nadelige 
maatregelen die door de werkgever worden 
toegepast op grond van het feit dat 
werknemers gebruik hebben gemaakt of 
hebben willen maken van hun recht om 
offline te zijn.

Or. en

Amendement 312
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
werkgevers werknemers, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van de werknemers, 
beschermen tegen nadelige behandeling 
en tegen nadelige gevolgen van een klacht 
tegen de werkgever of van een procedure 
die is ingeleid om de rechten uit hoofde 

Schrappen
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van deze richtlijn te doen naleven.

Or. pl

Amendement 313
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
werkgevers werknemers, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van de werknemers, 
beschermen tegen nadelige behandeling 
en tegen nadelige gevolgen van een klacht 
tegen de werkgever of van een procedure 
die is ingeleid om de rechten uit hoofde 
van deze richtlijn te doen naleven.

Schrappen

Or. en

Amendement 314
Yana Toom, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
het geval werknemers die van oordeel zijn 
dat zij zijn ontslagen op grond van het feit 
dat zij gebruik hebben gemaakt of hebben 
willen maken van hun recht om offline te 
zijn, voor een rechter of andere bevoegde 
instantie feiten hebben aangevoerd die 
kunnen doen vermoeden dat zij op deze 
gronden zijn ontslagen, de last om te 
bewijzen dat het ontslag op andere 
gronden heeft plaatsgevonden op de 
werkgever rust.

Schrappen

Or. en
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Amendement 315
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
het geval werknemers die van oordeel zijn 
dat zij zijn ontslagen op grond van het feit 
dat zij gebruik hebben gemaakt of hebben 
willen maken van hun recht om offline te 
zijn, voor een rechter of andere bevoegde 
instantie feiten hebben aangevoerd die 
kunnen doen vermoeden dat zij op deze 
gronden zijn ontslagen, de last om te 
bewijzen dat het ontslag op andere gronden 
heeft plaatsgevonden op de werkgever rust.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
het geval werknemers die van oordeel zijn 
dat zij zijn ontslagen of benadeeld op 
grond van het feit dat zij gebruik hebben 
gemaakt of hebben willen maken van hun 
recht om offline te zijn, voor een rechter of 
andere bevoegde instantie feiten hebben 
aangevoerd die kunnen doen vermoeden 
dat zij op deze gronden zijn ontslagen of 
benadeeld, de last om te bewijzen dat het 
ontslag of de nadelige behandeling op 
andere gronden heeft plaatsgevonden op de 
werkgever rust.

Or. en

Amendement 316
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
het geval werknemers die van oordeel zijn 
dat zij zijn ontslagen op grond van het feit 
dat zij gebruik hebben gemaakt of hebben 
willen maken van hun recht om offline te 
zijn, voor een rechter of andere bevoegde 
instantie feiten hebben aangevoerd die 
kunnen doen vermoeden dat zij op deze 
gronden zijn ontslagen, de last om te 
bewijzen dat het ontslag op andere gronden 
heeft plaatsgevonden op de werkgever rust.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat in 
het geval werknemers die van oordeel zijn 
dat zij zijn ontslagen of benadeeld op 
grond van het feit dat zij gebruik hebben 
gemaakt of hebben willen maken van hun 
recht om offline te zijn, voor een rechter of 
andere bevoegde instantie feiten hebben 
aangevoerd die kunnen doen vermoeden 
dat zij op deze gronden zijn ontslagen of 
benadeeld, de last om te bewijzen dat het 
ontslag of de nadelige behandeling op 
andere gronden heeft plaatsgevonden op de 
werkgever rust.
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Or. en

Amendement 317
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Lid 3 belet de lidstaten niet om 
voor de werknemers gunstiger regels in te 
voeren.

Schrappen

Or. pl

Amendement 318
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. Lid 3 belet de lidstaten niet om 
voor de werknemers gunstiger regels in te 
voeren.

Schrappen

Or. en

Amendement 319
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. De lidstaten zijn niet verplicht lid 3 
toe te passen in procedures waarin het 
aan de rechter of een andere bevoegde 
instantie is om de feiten te onderzoeken.

Schrappen
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Or. en

Amendement 320
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 5 – lid 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. Lid 3 is niet van toepassing op 
strafrechtelijke procedures, tenzij de 
lidstaten anders bepalen.

Schrappen

Or. en

Amendement 321
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 6

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 6 Schrappen
Recht op verhaal

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
werknemers wier recht om offline te zijn 
is geschonden toegang hebben tot een 
doeltreffend en onpartijdig systeem van 
geschillenbeslechting en een recht op 
verhaal in geval van inbreuken op de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
vakbondsorganisaties de bevoegdheid 
hebben om namens of ter ondersteuning 
van werknemers en met hun toestemming 
gerechtelijke of administratieve 
procedures aan te spannen met het oog op 
de handhaving van of uitvoering van deze 
richtlijn.

Or. en
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Amendement 322
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 6 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
werknemers wier recht om offline te zijn is 
geschonden toegang hebben tot een 
doeltreffend en onpartijdig systeem van 
geschillenbeslechting en een recht op 
verhaal in geval van inbreuken op de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
werknemers wier recht om offline te zijn is 
geschonden toegang hebben tot een 
doeltreffend, extern en onpartijdig systeem 
van geschillenbeslechting en een recht op 
verhaal in geval van inbreuken op de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 323
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 6 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
werknemers wier recht om offline te zijn is 
geschonden toegang hebben tot een 
doeltreffend en onpartijdig systeem van 
geschillenbeslechting en een recht op 
verhaal in geval van inbreuken op de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
werknemers wier recht om offline te zijn is 
geschonden toegang hebben tot een snel, 
doeltreffend en onpartijdig systeem van 
geschillenbeslechting en een recht op 
verhaal in geval van inbreuken op de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn.

Or. it

Amendement 324
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 6 – lid 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
werknemers wier recht om offline te zijn is 
geschonden toegang hebben tot een 
doeltreffend en onpartijdig systeem van 
geschillenbeslechting en een recht op 
verhaal in geval van inbreuken op de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
werknemers wier recht om offline te zijn is 
geschonden toegang hebben tot een 
doeltreffend, snel en onpartijdig systeem 
van geschillenbeslechting en een recht op 
verhaal in geval van inbreuken op de 
rechten uit hoofde van deze richtlijn.

Or. ro

Amendement 325
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – Artikel 7

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 7 Schrappen
Informatieplicht

De lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
aan iedere werknemer voldoende 
informatie verstrekken over het recht om 
offline te zijn, waaronder een schriftelijke 
verklaring waarin de voorwaarden van de 
eventuele toepasselijke collectieve of 
andere overeenkomsten worden 
uiteengezet. Deze informatie behelst ten 
minste het volgende:
(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder a);
(b) de manier waarop de arbeidstijd 
wordt geregistreerd, zoals genoemd in 
artikel 4. lid 1, onder b);
(c) de gezondheids- en 
veiligheidsevaluatie van de werkgever in 
verband met het recht om offline te zijn, 
met inbegrip van beoordelingen van de 
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psychosociale risico’s, zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder c);
(d) de criteria voor een afwijking door 
werkgevers van hun verplichting om het 
recht om offline te zijn toe te passen, zoals 
genoemd in artikel 4, lid 1, onder d);
(e) in geval van een afwijking in de 
zin van letter d), van dit artikel, de criteria 
voor het bepalen van de manier waarop de 
vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk moet worden berekend, 
zoals genoemd in artikel 4, lid 1, onder e);
(f) de bewustmakingsacties van de 
werkgever, waaronder opleiding op de 
werkplek, zoals genoemd in artikel 4, 
lid 1, onder f);
(g) de maatregelen ter bescherming 
van werknemers tegen nadelige 
behandeling overeenkomstig artikel 5;
(h) de maatregelen voor de toepassing 
van het recht van werknemers op verhaal 
overeenkomstig artikel 6.

Or. en

Amendement 326
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
aan iedere werknemer voldoende 
informatie verstrekken over het recht om 
offline te zijn, waaronder een schriftelijke 
verklaring waarin de voorwaarden van de 
eventuele toepasselijke collectieve of 
andere overeenkomsten worden 
uiteengezet. Deze informatie behelst ten 
minste het volgende:

De lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
aan iedere werknemer voldoende 
informatie verstrekken over het recht om 
offline te zijn zonder dat dit een te zware 
administratieve belasting voor 
ondernemingen, met name kmo’s en 
micro-ondernemingen, vormt, waaronder 
een schriftelijke verklaring waarin de 
voorwaarden van de eventuele 
toepasselijke collectieve of andere 
overeenkomsten worden uiteengezet. Deze 
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informatie behelst ten minste het volgende:

Or. fr

Amendement 327
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
aan iedere werknemer voldoende 
informatie verstrekken over het recht om 
offline te zijn, waaronder een schriftelijke 
verklaring waarin de voorwaarden van de 
eventuele toepasselijke collectieve of 
andere overeenkomsten worden 
uiteengezet. Deze informatie behelst ten 
minste het volgende:

De lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
aan iedere werknemer voldoende 
informatie verstrekken over het recht om 
offline te zijn. Deze informatie behelst ten 
minste het volgende:

Or. pl

Amendement 328
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
aan iedere werknemer voldoende 
informatie verstrekken over het recht om 
offline te zijn, waaronder een schriftelijke 
verklaring waarin de voorwaarden van de 
eventuele toepasselijke collectieve of 
andere overeenkomsten worden 
uiteengezet. Deze informatie behelst ten 
minste het volgende:

De lidstaten zorgen ervoor dat werkgevers 
aan iedere werknemer schriftelijk 
duidelijke, toereikende en passende 
informatie verstrekken over het recht om 
offline te zijn, waaronder een schriftelijke 
verklaring waarin de voorwaarden van de 
eventuele toepasselijke collectieve of 
andere overeenkomsten worden 
uiteengezet. Deze informatie behelst ten 
minste het volgende:

Or. it
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Amendement 329
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder a);

(a) de praktische regelingen van 
technische en organisatorische aard die 
nodig zijn om de verbinding met de 
digitale hulpmiddelen voor het werk te 
verbreken, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder a), alsook de 
vaststelling van rusttijd om te garanderen 
dat werknemers daadwerkelijk over 
rusttijd beschikken, een privéleven 
kunnen leiden en vrijheid hebben over 
hun liefdes-, familie- en sociale relaties;

Or. it

Amendement 330
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder a);

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk buiten de overeengekomen 
arbeidstijd, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder a);

Or. en



PE655.974v01-00 176/183 AM\1212000NL.docx

NL

Amendement 331
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter a

Ontwerpresolutie Amendement

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde hulpmiddelen voor 
monitoring en bewaking zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder a);

(a) de praktische regelingen voor het 
uitschakelen van digitale hulpmiddelen 
voor het werk, met inbegrip van eventuele 
werkgerelateerde monitoring zoals 
genoemd in artikel 4, lid 1, onder a);

Or. en

Amendement 332
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) de manier waarop de arbeidstijd 
wordt geregistreerd, zoals genoemd in 
artikel 4. lid 1, onder b);

Schrappen

Or. pl

Amendement 333
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter b

Ontwerpresolutie Amendement

(b) de manier waarop de arbeidstijd 
wordt geregistreerd, zoals genoemd in 
artikel 4. lid 1, onder b);

(b) het systeem voor de registratie van 
de arbeidstijd, zoals genoemd in artikel 4, 
lid 1, onder b);

Or. en
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Amendement 334
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) de gezondheids- en 
veiligheidsevaluatie van de werkgever in 
verband met het recht om offline te zijn, 
met inbegrip van beoordelingen van de 
psychosociale risico’s, zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder c);

Schrappen

Or. pl

Amendement 335
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter c

Ontwerpresolutie Amendement

(c) de gezondheids- en 
veiligheidsevaluatie van de werkgever in 
verband met het recht om offline te zijn, 
met inbegrip van beoordelingen van de 
psychosociale risico’s, zoals genoemd in 
artikel 4, lid 1, onder c);

Schrappen

Or. en

Amendement 336
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter d

Ontwerpresolutie Amendement

(d) de criteria voor een afwijking door Schrappen
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werkgevers van hun verplichting om het 
recht om offline te zijn toe te passen, zoals 
genoemd in artikel 4, lid 1, onder d);

Or. en

Amendement 337
Petra De Sutter

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter e

Ontwerpresolutie Amendement

(e) in geval van een afwijking in de 
zin van letter d), van dit artikel, de criteria 
voor het bepalen van de manier waarop de 
vergoeding voor buiten de arbeidstijd 
verricht werk moet worden berekend, 
zoals genoemd in artikel 4, lid 1, onder e);

Schrappen

Or. en

Amendement 338
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter f

Ontwerpresolutie Amendement

(f) de bewustmakingsacties van de 
werkgever, waaronder opleiding op de 
werkplek, zoals genoemd in artikel 4, 
lid 1, onder f);

Schrappen

Or. pl

Amendement 339
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter g
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Ontwerpresolutie Amendement

(g) de maatregelen ter bescherming 
van werknemers tegen nadelige 
behandeling overeenkomstig artikel 5;

Schrappen

Or. pl

Amendement 340
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 7 – alinea 1 – letter h

Ontwerpresolutie Amendement

(h) de maatregelen voor de toepassing 
van het recht van werknemers op verhaal 
overeenkomstig artikel 6.

Schrappen

Or. pl

Amendement 341
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Bijlage I – Artikel 8

Ontwerpresolutie Amendement

Artikel 8 Schrappen
Sancties

De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld en op de reeds 
geldende bepalingen met betrekking tot de 
onder deze richtlijn vallende rechten, en 
nemen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die sancties worden uitgevoerd. 
De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op ... [twee 
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jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn] van die voorschriften 
en maatregelen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen daarvan 
mee.

Or. en

Amendement 342
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 8 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld en op de reeds 
geldende bepalingen met betrekking tot de 
onder deze richtlijn vallende rechten, en 
nemen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die sancties worden uitgevoerd. 
De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op ... [twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn] van die voorschriften en 
maatregelen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen daarvan 
mee.

De lidstaten kunnen vaststellen welke 
sancties gelden voor inbreuken op de 
nationale bepalingen die ter uitvoering van 
deze richtlijn zijn vastgesteld en op de 
reeds geldende bepalingen met betrekking 
tot de onder deze richtlijn vallende rechten, 
en nemen vervolgens alle maatregelen om 
ervoor te zorgen dat die sancties worden 
uitgevoerd, met name in het geval van 
aantasting van de fysieke en geestelijke 
gezondheid van werknemers. De 
vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op ... [twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn] van die voorschriften en 
maatregelen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen daarvan 
mee.

Or. fr

Amendement 343
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 8 – alinea 1
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Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld en op de reeds 
geldende bepalingen met betrekking tot de 
onder deze richtlijn vallende rechten, en 
nemen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die sancties worden uitgevoerd. 
De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op ... [twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn] van die voorschriften en 
maatregelen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen daarvan 
mee.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. it

Amendement 344
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 8 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld en op de reeds 
geldende bepalingen met betrekking tot de 
onder deze richtlijn vallende rechten, en 
nemen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die sancties worden uitgevoerd. 
De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op ... [twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn] van die voorschriften en 
maatregelen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen daarvan 
mee.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)



PE655.974v01-00 182/183 AM\1212000NL.docx

NL

Or. en

Amendement 345
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 8 – alinea 1

Ontwerpresolutie Amendement

De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld en op de reeds 
geldende bepalingen met betrekking tot de 
onder deze richtlijn vallende rechten, en 
nemen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die sancties worden uitgevoerd. 
De vastgestelde sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op ... [twee 
jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn] van die voorschriften en 
maatregelen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen daarvan 
mee.

De lidstaten stellen vast welke sancties 
gelden voor inbreuken op de nationale 
bepalingen die ter uitvoering van deze 
richtlijn zijn vastgesteld en op de reeds 
geldende bepalingen met betrekking tot de 
onder deze richtlijn vallende rechten, en 
nemen alle maatregelen om ervoor te 
zorgen dat die sancties worden uitgevoerd. 
De vastgestelde sancties zijn doeltreffend 
en evenredig. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op ... [twee jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn] van die voorschriften en 
maatregelen in kennis en delen haar 
onverwijld alle latere wijzigingen daarvan 
mee.

Or. pl

Amendement 346
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 10 – lid 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk op ... [vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] een 
verslag over alle relevante informatie met 
betrekking tot de praktische uitvoering en 
toepassing van deze richtlijn, evenals 
evaluatie-indicatoren met betrekking tot de 
uitvoeringspraktijken van het recht om 

1. De lidstaten verstrekken de 
Commissie uiterlijk op ... [drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] een 
verslag over alle relevante informatie met 
betrekking tot de praktische uitvoering en 
toepassing van deze richtlijn, evenals 
evaluatie-indicatoren met betrekking tot de 
uitvoeringspraktijken van het recht om 
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offline te zijn, waarin de respectieve 
standpunten van de nationale sociale 
partners worden aangegeven.

offline te zijn, waarin de respectieve 
standpunten van de nationale sociale 
partners worden aangegeven.

Or. en

Amendement 347
José Gusmão, Marc Botenga

Ontwerpresolutie
Bijlage I – artikel 10 – lid 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. Uiterlijk op ... [zes jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] en 
iedere twee jaar daarna dient de Commissie 
op basis van de overeenkomstig lid 1 door 
de lidstaten verstrekte informatie een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de uitvoering en toepassing van 
deze richtlijn en gaat zij na of er 
aanvullende maatregelen nodig zijn, 
waaronder in voorkomend geval 
wijzigingen van deze richtlijn.

2. Uiterlijk op ... [vier jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] en 
iedere twee jaar daarna dient de Commissie 
op basis van de overeenkomstig lid 1 door 
de lidstaten verstrekte informatie een 
verslag in bij het Europees Parlement en de 
Raad over de uitvoering en toepassing van 
deze richtlijn en gaat zij na of er 
aanvullende maatregelen nodig zijn, 
waaronder in voorkomend geval 
wijzigingen van deze richtlijn.

Or. en


