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(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
gospodarczego oraz polityki zatrudnienia. 
Dążąc do zrównoważenia 
środowiskowego, wydajności, 
sprawiedliwości i stabilności, w ramach 
europejskiego semestru uwzględniono 
zasady Europejskiego filaru praw 
socjalnych oraz jego narzędzie 
monitorowania – tablicę wskaźników 
społecznych, a ponadto przewidziano silne 
zaangażowanie partnerów społecznych, 
społeczeństwa obywatelskiego i innych 
zainteresowanych stron. Dzięki temu 
podejściu wsparcie zyskuje realizacja 
celów zrównoważonego rozwoju. Polityka 
Unii i państw członkowskich w dziedzinie 
zatrudnienia i gospodarki powinna iść 
w parze z przejściem Europy na 
gospodarkę neutralną klimatycznie, 
zrównoważoną środowiskowo i cyfrową, 
zwiększać konkurencyjność, gwarantować 
odpowiednie warunki pracy, wspierać 
innowacje, promować sprawiedliwość 
społeczną i równość szans oraz eliminować 
nierówności i dysproporcje regionalne.

(5) W ramach europejskiego semestru 
połączono ze sobą różne instrumenty, 
tworząc nadrzędne ramy dla zintegrowanej 
wielostronnej koordynacji i nadzoru 
polityki gospodarczej, polityki 
zatrudnienia, polityki społecznej oraz 
polityki ochrony środowiska. Dążąc do 
zrównoważenia środowiskowego, 
wydajności, sprawiedliwości i stabilności, 
w ramach europejskiego semestru należy 
nadal uwzględniać zasady Europejskiego 
filaru praw socjalnych oraz jego narzędzie 
monitorowania – tablicę wskaźników 
społecznych, a ponadto przewidziano w 
nim silne zaangażowanie partnerów 
społecznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i innych zainteresowanych 
stron. Dzięki temu podejściu wsparcie 
zyskuje realizacja celów zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności 
równouprawnienie płci. Polityka Unii i 
państw członkowskich w dziedzinie 
zatrudnienia i gospodarki powinna iść w 
parze z przejściem Europy na gospodarkę 
neutralną klimatycznie, sprzyjającą 
włączeniu społecznemu, zrównoważoną 
środowiskowo i cyfrową, zwiększać 
konkurencyjność, gwarantować godziwe 
warunki pracy i solidne systemy opieki 
społecznej, wspierać innowacje, promować 
sprawiedliwość społeczną i równość szans, 
inwestować w młodzież oraz eliminować 
nierówności i dysproporcje regionalne, a 
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także ograniczać ubóstwo. Istnieje pilna 
potrzeba zapewnienia trwałego 
zatrudnienia wysokiej jakości, w tym 
inicjatyw ustawodawczych dotyczących 
godziwych warunków telepracy, prawa do 
odłączenia się, urlopu rodzicielskiego i 
opiekuńczego, praw osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, 
ogólnych ram prawnych dotyczących 
podwykonawstwa obejmujących większą 
przejrzystość i zalecenia w sprawie 
odpowiedzialności, a także dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
wzmocnienia roli rokowań zbiorowych.
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