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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės ir 
užimtumo politikos koordinavimo ir 
priežiūros sistemą. Siekiant aplinkos 
tvarumo, našumo, teisingumo ir stabilumo, 
į Europos semestrą įtraukti Europos 
socialinių teisių ramsčio principai ir 
Europos semestro stebėsenos priemonė – 
socialinių rodiklių suvestinė, drauge 
numatant tvirtą bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais, pilietine visuomene 
ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Tai 
padeda siekti darnaus vystymosi tikslų. 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo ir 
ekonominė politika turėtų būti derinama su 
Europos perėjimu prie neutralaus poveikio 
klimatui, aplinkos atžvilgiu tvarios ir 
skaitmeninės ekonomikos, didinant 
konkurencingumą, užtikrinant tinkamas 
darbo sąlygas, skatinant inovacijas, 
propaguojant socialinį teisingumą ir lygias 
galimybes, taip pat kovojant su nelygybe ir 
regioniniais skirtumais;

(5) Europos semestras skirtingas 
priemones sujungia į visa apimančią 
integruotos daugiašalės ekonominės, 
užimtumo, socialinės ir aplinkos politikos 
koordinavimo ir priežiūros sistemą. 
Siekiant aplinkos tvarumo, našumo, 
teisingumo ir stabilumo, į Europos 
semestrą turėtų būti toliau integruojami 
Europos socialinių teisių ramsčio principai 
ir Europos semestro stebėsenos priemonė – 
socialinių rodiklių suvestinė, drauge 
numatant tvirtą bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais, pilietine visuomene 
ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Tai 
padeda siekti darnaus vystymosi tikslų ir 
ypač lyčių lygybės. Sąjungos ir valstybių 
narių užimtumo ir ekonominė politika 
turėtų būti derinama su Europos perėjimu 
prie neutralaus poveikio klimatui, 
socialiniu požiūriu įtraukios, aplinkos 
aspektu tvarios ir skaitmeninės 
ekonomikos, didinant konkurencingumą, 
užtikrinant deramas darbo sąlygas ir 
patikimas gerovės sistemas, skatinant 
inovacijas, propaguojant socialinį 
teisingumą ir lygias galimybes ir 
investuojant į jaunimą, taip pat kovojant 
su nelygybe ir regioniniais skirtumais bei 
mažinant skurdą. Būtina skubiai 
užtikrinti kokybišką ir tvarų užimtumą, 
įskaitant teisėkūros iniciatyvas dėl 
deramų nuotolinio darbo sąlygų, teisės 
atsijungti, vaiko priežiūros atostogų ir su 
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priežiūra susijusių atostogų, platformų 
darbuotojų teisių, bendros teisinės 
sistemos dėl subrangos, didesnio 
skaidrumo ir rekomendacijų dėl 
atsakomybės, sveikatos ir saugos, taip pat 
kolektyvinių derybų vaidmens stiprinimo;

Or. en


