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Texto da Comissão Alteração

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
das políticas económicas e de emprego. Ao 
mesmo tempo que prossegue objetivos de 
sustentabilidade ambiental, produtividade, 
equidade e estabilidade, o Semestre 
Europeu integra os princípios do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais, e o seu 
instrumento de acompanhamento, o painel 
de indicadores sociais, e prevê um diálogo 
estreito com os parceiros sociais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas. 
O Semestre Europeu apoia a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. As políticas económicas e de 
emprego da União e dos Estados-Membros 
deverão andar a par da transição da Europa 
para uma economia digital, sem impacto no 
clima e sustentável do ponto de vista 
ambiental, reforçando a competitividade, 
garantindo condições de trabalho 
adequadas, fomentando a inovação, 
promovendo a justiça social e a igualdade 
de oportunidades, bem como combatendo 
as desigualdades e as disparidades 
regionais.

(5) O Semestre Europeu conjuga os 
diferentes instrumentos num quadro 
abrangente de coordenação e supervisão 
multilaterais integradas das políticas 
económicas, de emprego, sociais e 
ambientais. Ao mesmo tempo que 
prossegue objetivos de sustentabilidade 
ambiental, produtividade, equidade e 
estabilidade, o Semestre Europeu deverá 
integrar com maior intensidade os 
princípios do Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, e o seu instrumento de 
acompanhamento, o painel de indicadores 
sociais, e prevê um diálogo estreito com os 
parceiros sociais, a sociedade civil e outras 
partes interessadas. O Semestre Europeu 
apoia a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, em 
particular a igualdade de género. As 
políticas económicas e de emprego da 
União e dos Estados-Membros deverão 
andar a par da transição da Europa para 
uma economia digital, sem impacto no 
clima, socialmente inclusiva e sustentável 
do ponto de vista ambiental, reforçando a 
competitividade, garantindo condições de 
trabalho condignas e sistemas sólidos de 
proteção social, fomentando a inovação, 
promovendo a justiça social e a igualdade 
de oportunidades e investindo nos jovens, 
bem como combatendo as desigualdades e 
as disparidades regionais e reduzindo a 
pobreza. É urgente prever emprego de 
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qualidade e duradouro, incluindo 
iniciativas legislativas sobre condições de 
trabalho condignas em matéria de 
teletrabalho, o direito de desligar, licenças 
parentais e licenças relacionadas com a 
prestação de cuidados, os direitos dos 
trabalhadores das plataformas digitais, 
um quadro jurídico geral em matéria de 
subcontratação, com maior transparência 
e recomendações em matéria de 
responsabilidade, bem como a saúde e a 
segurança e o reforço do papel da 
negociação coletiva.
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