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(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I 
planeringsterminen införlivas principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och dess övervakningsverktyg, 
den sociala resultattavlan, inbegripet starka 
förbindelser med arbetsmarknadens parter, 
civilsamhället och andra berörda parter, 
samtidigt som miljömässig hållbarhet, 
produktivitet, rättvisa och stabilitet är 
riktmärken. Planeringsterminen främjar 
arbetet med att nå målen för hållbar 
utveckling. Unionens och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
förbättra konkurrenskraften, säkerställa 
skäliga arbetsvillkor, främja innovation, 
social rättvisa och lika möjligheter för alla 
samt bekämpa ojämlikheter och regionala 
skillnader.

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik, 
sysselsättningspolitik, socialpolitik och 
miljöpolitik. Principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och dess 
övervakningsverktyg, den sociala 
resultattavlan, bör införlivas ytterligare i 
planeringsterminen, inbegripet starka 
förbindelser med arbetsmarknadens parter, 
civilsamhället och andra berörda parter, 
samtidigt som miljömässig hållbarhet, 
produktivitet, rättvisa och stabilitet är 
riktmärken. Planeringsterminen främjar 
arbetet med att nå målen för hållbar 
utveckling, i synnerhet jämställdhet. 
Unionens och medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik och ekonomiska 
politik bör samordnas med Europas 
omställning till en klimatneutral, socialt 
inkluderande, miljömässigt hållbar och 
digital ekonomi, förbättra 
konkurrenskraften, säkerställa skäliga 
arbetsvillkor och robusta välfärdssystem, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla, investera i ungdomen 
samt bekämpa ojämlikheter och regionala 
skillnader och minska fattigdomen. Det 
finns ett brådskande behov av att sörja för 
hållbar sysselsättning av hög kvalitet, 
bland annat genom lagstiftningsinitiativ 
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om skäliga arbetsvillkor och 
distansarbete, rätten att inte vara 
uppkopplad, föräldraledighet och ledighet 
för att ta hand om andra anhöriga, 
plattformsarbetares rättigheter, en allmän 
rättslig ram för underentreprenader, med 
ökad insyn och rekommendationer om 
skadeståndsansvar, samt hälsa och 
säkerhet och en förstärkt roll för 
kollektiva förhandlingar.
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