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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Det europæiske semester 
kombinerer de forskellige instrumenter i en 
overordnet ramme for integreret og 
multilateral samordning og overvågning af 
økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker. Samtidig med at 
der i det europæiske semester tilstræbes 
miljømæssig bæredygtighed, produktivitet, 
retfærdighed og stabilitet, integreres 
principperne fra den europæiske søjle for 
sociale rettigheder og dens 
overvågningsværktøj, den social 
resultattavle, og der lægges op til et tæt 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundet og andre interesserede 
parter. Det understøtter opfyldelsen af 
verdensmålene for bæredygtig udvikling. 
Unionens og medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker og økonomiske 
politikker bør gå hånd i hånd med Europas 
omstilling til en klimaneutral, 
miljømæssigt bæredygtig og digital 
økonomi, der forbedrer konkurrenceevnen, 
sikrer passende arbejdsvilkår, fremmer 
innovation, social retfærdighed og lige 
muligheder samt tackler uligheder og 
regionale skævheder.

(5) Det europæiske semester 
kombinerer de forskellige instrumenter i en 
overordnet ramme for integreret og 
multilateral samordning og overvågning af 
økonomiske politikker, 
beskæftigelsespolitikker samt social- og 
miljøpolitikker. Samtidig med at der i det 
europæiske semester tilstræbes 
miljømæssig bæredygtighed, produktivitet, 
retfærdighed og stabilitet, bør principperne 
fra den europæiske søjle for sociale 
rettigheder og dens overvågningsværktøj, 
den sociale resultattavle, integreres 
yderligere, og der lægges op til et tæt 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
civilsamfundet og andre interesserede 
parter. Det understøtter opfyldelsen af 
verdensmålene for bæredygtig udvikling, 
navnlig ligestilling mellem kønnene. 
Unionens og medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker og økonomiske 
politikker bør gå hånd i hånd med Europas 
omstilling til en klimaneutral, socialt 
inkluderende, miljømæssigt bæredygtig og 
digital økonomi, der forbedrer 
konkurrenceevnen, sikrer anstændige 
arbejdsvilkår og robuste velfærdssystemer, 
fremmer innovation, social retfærdighed og 
lige muligheder og investerer i 
ungdommen samt tackler uligheder og 
regionale skævheder og bekæmper 
fattigdom. Der er et presserende behov for 
at sikre bæredygtig beskæftigelse af høj 



AM\1238521DA.docx PE696.009v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

kvalitet, herunder lovgivningsmæssige 
initiativer om anstændige arbejdsvilkår 
for telearbejde, ret til at frakoble, 
forældreorlov og omsorgsorlov, 
platformsarbejderes rettigheder og en 
generel retlig ramme for 
underentrepriser, med øget 
gennemsigtighed og anbefalinger 
vedrørende ansvar samt sundhed og 
sikkerhed og styrkelse af de kollektive 
overenskomstforhandlingers rolle.
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