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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών και των πολιτικών 
απασχόλησης. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
ενσωματώνει τις αρχές του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τον 
κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων που 
αποτελεί το εργαλείο παρακολούθησης, 
ενώ προβλέπει στενή συνεργασία με τους 
κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των 
πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Στηρίζει την επίτευξη των στόχων για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολιτικές για την 
απασχόληση και οι οικονομικές πολιτικές 
της Ένωσης και των κρατών μελών θα 
πρέπει να συμβαδίζουν με τη μετάβαση της 
Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση 
ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας, την 
ενθάρρυνση της καινοτομίας, την 
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
των ίσων ευκαιριών, καθώς και την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των 
περιφερειακών διαφορών.

(5) Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συνδυάζει 
τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με 
στόχο τον ολοκληρωμένο πολυμερή 
συντονισμό και την εποπτεία των 
οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών 
απασχόλησης, καθώς και των 
κοινωνικών, των περιβαλλοντικών 
πολιτικών. Κατά την επιδίωξη της 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της 
παραγωγικότητας, της δικαιοσύνης και της 
σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα 
πρέπει να ενσωματώνει περαιτέρω τις 
αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων και τον κοινωνικό πίνακα 
αποτελεσμάτων που αποτελεί το εργαλείο 
παρακολούθησης, ενώ προβλέπει στενή 
συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, 
την κοινωνία των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Στηρίζει την 
επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, και ιδίως την ισότητα των 
φύλων. Οι πολιτικές για την απασχόληση 
και οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης 
και των κρατών μελών θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τη μετάβαση της Ευρώπης 
σε μια κλιματικά ουδέτερη, χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς, 
περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή 
οικονομία για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και 
εύρωστων συστημάτων πρόνοιας, την 
ενθάρρυνση της καινοτομίας, την 
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προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
των ίσων ευκαιριών και την επένδυση 
στους νέους, καθώς και την αντιμετώπιση 
των ανισοτήτων και των περιφερειακών 
διαφορών και τη μείωση της φτώχειας. 
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προβλεφθεί 
ποιοτική και βιώσιμη απασχόληση, 
συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών 
πρωτοβουλιών για αξιοπρεπείς συνθήκες 
εργασίας στην τηλεργασία, το δικαίωμα 
αποσύνδεσης, τη γονική άδεια και την 
άδεια για την παροχή φροντίδας, τα 
δικαιώματα των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες, ένα γενικό νομικό πλαίσιο 
για την υπεργολαβία, με αυξημένη 
διαφάνεια και συστάσεις σχετικά με την 
ευθύνη, καθώς και την υγεία και την 
ασφάλεια και την ενίσχυση του ρόλου των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων.
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