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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Европейският семестър 
обединява различните инструменти в 
обща рамка за интегрирана 
многостранна координация и 
наблюдение на икономическите 
политики и политиките по заетостта. 
Европейският семестър цели да 
постигне устойчивост на околната 
среда, производителност, справедливост 
и стабилност, като в същото време 
интегрира принципите на Европейския 
стълб на социалните права и неговия 
инструмент за мониторинг — набора от 
социални показатели, и предвижда 
силна ангажираност със социалните 
партньори, гражданското общество и 
други заинтересовани страни. Той 
подкрепя постигането на целите за 
устойчиво развитие. Политиките по 
заетостта и икономическите политики 
на Съюза и на държавите членки следва 
да вървят ръка за ръка с прехода на 
Европа към неутрална по отношение на 
климата, екологично устойчива и 
цифрова икономика, да повишават 
конкурентоспособността, да осигуряват 
адекватни условия на труд, да 
насърчават иновациите, да утвърждават 
социалната справедливост и равните 
възможности, както и да преодоляват 
неравенствата и регионалните различия.

(5) Европейският семестър 
обединява различните инструменти в 
обща рамка за интегрирана 
многостранна координация и 
наблюдение на икономическите 
политики, политиките по заетостта, 
социалните политики и политиките 
в областта на околната среда. 
Европейският семестър цели да 
постигне устойчивост на околната 
среда, производителност, справедливост 
и стабилност, като в същото време 
следва да интегрира допълнително 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права и неговия инструмент 
за мониторинг – набора от социални 
показатели, и предвижда силна 
ангажираност със социалните 
партньори, гражданското общество и 
други заинтересовани страни. Той 
подкрепя постигането на целите за 
устойчиво развитие, по-специално 
равенството между половете. 
Политиките по заетостта и 
икономическите политики на Съюза и 
на държавите членки следва да вървят 
ръка за ръка с прехода на Европа към 
неутрална по отношение на климата, 
приобщаваща в социален план, 
екологично устойчива и цифрова 
икономика, да повишават 
конкурентоспособността, да осигуряват 
достойни условия на труд и солидни 
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системи за социално подпомагане, да 
насърчават иновациите, да утвърждават 
социалната справедливост, равните 
възможности и инвестирането в 
младежта, както и да преодоляват 
неравенствата и регионалните различия 
и да намаляват бедността. Налице е 
спешна необходимост от осигуряване 
на качествена и устойчива заетост, 
включително законодателни 
инициативи за достойни условия на 
труд при дистанционната работа, 
правото на откъсване от работната 
среда, отпуск за отглеждане на дете 
и отпуск за полагане на грижи, 
правата на работещите през 
платформи, обща правна рамка 
относно възлагането на 
подизпълнители, с по-голяма 
прозрачност и препоръки относно 
отговорността, както и здравословни 
и безопасни условия на труд и 
засилване на ролята на колективното 
договаряне.
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