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Lēmuma priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas pusgads apvieno šos 
dažādos instrumentus visaptverošā sistēmā 
integrētai daudzpusējai ekonomikas un 
nodarbinātības politikas koordinācijai un 
uzraudzībai. Cenšoties panākt vidisko 
ilgtspēju, ražīgumu, taisnīgumu un 
stabilitāti, Eiropas pusgadā integrēti 
Eiropas sociālo tiesību pīlāra principi un tā 
uzraudzības instruments – sociālo 
rezultātu pārskats – un tajā paredzēta cieša 
sadarbība ar sociālajiem partneriem, 
pilsonisko sabiedrību un citām 
ieinteresētajām personām. Tas atbalsta 
ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 
Savienības un dalībvalstu nodarbinātības 
un ekonomikas politikai būtu jāiet rokrokā 
ar Eiropas pāreju uz klimatneitrālu, vidiski 
ilgtspējīgu un digitālu ekonomiku, 
uzlabojot konkurētspēju, nodrošinot 
pienācīgus darba nosacījumus, veicinot 
inovāciju, sekmējot sociālo taisnīgumu un 
vienlīdzīgas iespējas, kā arī novēršot 
nevienlīdzību un reģionālās atšķirības.

(5) Eiropas pusgads apvieno šos 
dažādos instrumentus visaptverošā sistēmā 
integrētai daudzpusējai ekonomikas, 
nodarbinātības, sociālās un vides politikas 
koordinācijai un uzraudzībai. Cenšoties 
panākt vidisko ilgtspēju, ražīgumu, 
taisnīgumu un stabilitāti, Eiropas pusgadā 
būtu jāturpina integrēt Eiropas sociālo 
tiesību pīlāra principus un tā uzraudzības 
instrumentu – sociālo rezultātu pārskatu – 
un tajā jāparedz cieša sadarbība ar 
sociālajiem partneriem, pilsonisko 
sabiedrību un citām ieinteresētajām 
personām. Tas atbalsta ilgtspējīgas 
attīstības mērķu sasniegšanu, jo īpaši 
attiecībā uz dzimumu līdztiesību. 
Savienības un dalībvalstu nodarbinātības 
un ekonomikas politikai būtu jāiet rokrokā 
ar Eiropas pāreju uz klimatneitrālu, sociāli 
iekļaujošu, vidiski ilgtspējīgu un digitālu 
ekonomiku, uzlabojot konkurētspēju, 
nodrošinot pienācīgus darba nosacījumus 
un stabilas labklājības sistēmas, veicinot 
inovāciju, sekmējot sociālo taisnīgumu un 
vienlīdzīgas iespējas un ieguldot jaunatnē, 
kā arī novēršot nevienlīdzību un reģionālās 
atšķirības un mazinot nabadzību. 
Steidzami ir jānodrošina kvalitatīva un 
ilgtspējīga nodarbinātība, tostarp 
likumdošanas iniciatīvas par pienācīgiem 
darba apstākļiem tāldarba jomā, tiesībām 
atslēgties no darba, vecāku un ar aprūpi 
saistītu atvaļinājumu, platformu 
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darbinieku tiesībām, vispārēju tiesisko 
regulējumu attiecībā uz apakšuzņēmuma 
līgumu slēgšanu, lielāku pārredzamību un 
ieteikumiem par atbildību, kā arī veselību 
un drošību un kolektīvo sarunu lomas 
stiprināšanu.
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