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Komission teksti Tarkistus

(5) Talouspolitiikan eurooppalainen 
ohjausjakso yhdistää nämä eri välineet 
talous- ja työllisyyspolitiikan yhdennetyn 
monenvälisen koordinoinnin ja valvonnan 
kehykseen. Talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla pyritään 
kestävyyteen, tuottavuuteen, 
oikeudenmukaisuuteen ja vakauteen, mutta 
samalla siihen sisältyvät Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin ja sen 
seurantavälineen, sosiaali-indikaattoreiden 
tulostaulun, periaatteet ja sillä edistetään 
vahvaa sitoutumista toimintaan 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Sillä tuetaan myös 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttamista. Unionin ja jäsenvaltioiden 
työllisyys- ja talouspolitiikan olisi oltava 
tiiviissä yhteydessä Euroopan siirtymiseen 
ilmastoneutraaliin, ympäristön kannalta 
kestävään ja digitaaliseen talouteen, 
samalla kun parannetaan kilpailukykyä, 
varmistetaan asianmukaiset työolosuhteet, 
edistetään innovointia, edistetään 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä 
torjutaan eriarvoisuutta ja alueellisia eroja.

(5) Talouspolitiikan eurooppalainen 
ohjausjakso yhdistää nämä eri välineet 
talous-, työllisyys-, sosiaali- ja 
ympäristöpolitiikan yhdennetyn 
monenvälisen koordinoinnin ja valvonnan 
kehykseen. Talouspolitiikan 
eurooppalaisella ohjausjaksolla pyritään 
ympäristökestävyyteen, tuottavuuteen, 
oikeudenmukaisuuteen ja vakauteen, mutta 
samalla siihen olisi sisällytettävä entistä 
paremmin Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin ja sen seurantavälineen, 
sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun, 
periaatteet ja sillä edistetään vahvaa 
sitoutumista toimintaan 
työmarkkinaosapuolten, 
kansalaisyhteiskunnan ja muiden 
sidosryhmien kanssa. Sillä tuetaan myös 
kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteuttamista, erityisesti sukupuolten tasa-
arvoa. Unionin ja jäsenvaltioiden 
työllisyys- ja talouspolitiikan olisi oltava 
tiiviissä yhteydessä Euroopan siirtymiseen 
ilmastoneutraaliin, sosiaalisesti 
osallistavaan, ympäristön kannalta 
kestävään ja digitaaliseen talouteen, 
samalla kun parannetaan kilpailukykyä, 
varmistetaan säälliset työolosuhteet ja 
vahva hyvinvointijärjestelmä, edistetään 
innovointia, edistetään sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja sijoitetaan nuoriin 
sekä torjutaan eriarvoisuutta ja alueellisia 
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eroja ja vähennetään köyhyyttä. 
Laadukkaiden ja kestävien työpaikkojen 
tarjontaa on kiireesti parannettava, 
mukaan lukien esittämällä 
säädösaloitteita säällisten työolojen 
turvaamisesta etätöissä, oikeudesta 
häiriöttömään aikaan, vanhempain- ja 
hoitovapaista, alustatalouden 
työtekijöiden oikeuksista, yleisestä 
alihankintaa koskevasta 
lainsäädäntökehyksestä, jolla lisätään 
avoimuutta ja esitetään suosituksia 
vastuusta, sekä terveydestä ja 
turvallisuudesta ja 
työehtosopimusneuvottelujen aseman 
vahvistamisesta.
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